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GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN 

 

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 

Doel Regionaal kennis- en informatiecentrum op het gebied van de lokale en 

regionale geschiedenis, door het opbouwen en beheren van een zo breed 

mogelijke collectie historische bronnen materiaal en deze op een zo actief 

mogelijke wijze dienstbaar maken voor een breed publiek. 

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Graft-de Rijp*, Heerhugowaard, 

Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Schermer*. Het 

Hoogheemraadschap HHNK neemt deel op basis van een bilaterale 

overeenkomst. 

* Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten Graft-de Rijp en Schermer met 

Alkmaar. 

Structuur Het bestuur van de GR bestaat uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks 

Bestuur en een voorzitter. 

Financiën Bijdrage door deelnemende gemeenten naar rato van het aantal inwoners.  

Voor 2015 ramen wij een bedrag van € 160.970,-  conform de begroting van 

het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar. 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

 Het bestaande beleid wordt ongewijzigd voortgezet. 

 

Gemeenschappelijke regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken 

Doel De behartiging van het belang van de verwerking van de door de 

deelnemende gemeenten ingevolge de Afvalstoffenwet verkregen 

afvalstoffen. 

Deelnemers Alkmaar, Castricum, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, 

Langedijk, Hollands Kroon, Schermer, Uitgeest en Wormerland. 

Structuur Algemene raad, dagelijks bestuur en een voorzitter 

Financiën Het nadelige verschil tussen de baten en lasten van het lichaam, worden 

door de gemeenten gedragen naar rato van het gewicht van de 

afvalstoffen. Via de VVI ontvangen wij van de HVC een 

garantstellingsprovisie. Voor 2015 ramen wij een bijdrage van € 58.000 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

 

 

 

Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland 

Doel De behartiging van een goede uitvoering van de Wet Sociale 

Werkvoorziening.  

Deelnemers Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. 

Structuur Algemeen Bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter 

Financiën Voor 2015 ramen wij een bijdrage van € 456.802 boven op de oude Wsw 

bijdrage die vanaf 2015 onderdeel van de Participatiewet is geworden.   

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

De begroting 2015 van de Gemeenschappelijke regeling gesubsidieerde 

arbeid Kop van Noord-Holland is gebaseerd op het huidige beleid  voor de 

uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening. De  Participatiewet is in 2015 

in werking getreden. De bijdrage voor de SW-lonen wordt bekostigd uit het 

Participatiebudget. Noorderkwartier NV moet als uitvoeringsorgaan meer 

mensen plaatsen in begeleid werken en detachering. Daarnaast wordt 
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meer samenwerking gezocht met het bedrijfsleven.  

De toegang tot de Wet sociale werkvoorziening is vanaf 1 januari 2015 

gesloten. De mensen die een Wsw-dienstbetrekking hebben, houden hun 

oude rechten en plichten. Voor hen blijft de Wsw van toepassing. Dit 

betekent dat het Wsw-bestand de komende jaren langzaamaan zal 

afnemen. Er wordt uitgegaan van een afname van 6% door natuurlijk 

verloop. Er zal echter beperkt ook nieuwe instroom plaatsvinden op de 

voorziening beschut werken. 

 

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord 

Doel Het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de 

individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de veiligheid 

van de bevolking in het samenwerkingsgebied 

Deelnemers Alkmaar, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-

De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 

Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec en 

Texel. 

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter. 

Financiën Het nadelige verschil tussen de baten en lasten van het lichaam, worden 

door de gemeenten gedragen naar rato van het aantal inwoners. Voor 

2015 ramen wij een bijdrage van  € 2.640.928 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

Het jaar 2015  zal vooral in het teken staan van neerzetten van een 

stabiele organisatie om de toekomstige beleidsdoelen van de 

veiligheidsregio vorm te geven. Ook zal dit jaar verder uitvoering gegeven 

worden aan de speerpunten zoals verwoord in het beleidsplan 2012-2015 

“Slim   samenwerken vanuit de basis”, waarin aandacht wordt besteed 

aan: 

1. Risicobewustzijn stimuleren en werken aan de veerkracht van de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

samenleving;                                                                                                         

2. Vrijwilligheid en burgerparticipatie benutten                                                   

3. Vakbekwaamheid op orde                                                                              

4. Slimme planvorming                                                                                          

5. Toetsende rol veiligheidsregio 

 

 

Gemeenschappelijke regeling ISD KNH 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

De Intergemeentelijke Sociale Dienst Kop van Noord-Holland houdt in 2015 

op te bestaan. De werkzaamheden die tot en met 2014 uitgevoerd zijn door 

de ISD KNH zullen vanaf 1 januari 2015 worden overgenomen door het nieuw 

opgerichte Regionaal Administratie en Kennis Centrum (RAKC) en de 

wijkteams van de diverse gemeenten. Het RAKC wordt een onderdeel van 

de gemeente Schagen. 

 

 

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

Doel Het gezamenlijk uitvoeren van milieutaken in het samenwerkingsgebied. 

Deelnemers Alkmaar *, Castricum, Bergen, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-

De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, 

Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel en 

de provincie Noord-Holland.  
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* Per 1 januari 2015 fuseren de gemeenten Graft-de Rijp en Schermer met 

Alkmaar. 

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter. 

Financiën Voor 2015 ramen wij  een bijdrage van € 970.920,- plus een bedrag van € 

152.833,- in het kader van de WABO-decentralisatie waarvoor wij binnen het 

gemeentefonds worden gecompenseerd. 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

Het is het tweede jaar waarin de RUD NHN volledig operationeel  

zal functioneren. Het bedrijfsplan RUD NHN dat door alle deelnemende 

partijen is vastgesteld is leidend voor de doelstellingen en activiteiten die de 

RUD NHN de komende jaren verricht voor haar 20 deelnemende partijen. 

 

 

Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden 

Doel Gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele 

gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de  gezondheid van de 

bevolking in het samenwerkingsgebied. 

Deelnemers Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-de 

Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Opmeer, 

Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel, Koggenland 

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter 

Financiën Voor 2015 ramen wij een bijdrage van € 870.994 (GGD incl. OGGZ) 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

In 2015 betrekt de GGD samen met de Veiligheidsregio de nieuwe 

huisvesting in Alkmaar. De GGD is betrokken bij de transitie van de 

Jeugdzorgtaken naar de gemeenten. Ook zal de GGD vanaf 1 januari 2015 

gefaseerd de taken van het Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHK) 

aansturen. 2015 zal hierin als overgangsjaar dienen waarna in 2016 alle 

wettelijke taken op dit gebied door de GGD uitgevoerd gaan worden. 

 

 

Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Geestmerambacht 

Doel a. het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling van de 

openluchtrecreatie; 

b. het tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk 

milieu; 

c. het tot stand brengen en onderhouden van een landschap dat is 

afgestemd op het onder a en b geformuleerde. 

Deelnemers Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Langedijk, 

Heerhugowaard, Schagen en Bergen. 

Structuur Algemeen bestuur, dagelijks bestuur en een voorzitter.  

Financiën Met ingang van 2015 dienen wij rekening te houden met een jaarlijkse 

bijdrage. Op 24 juni 2014 heeft de raad besloten om met ingang van 1 

januari 2017 uit te treden. Vanaf dat moment zal er geen bijdrage meer zijn. 

Volgens de begroting 2015 van het recreatieschap Geestermerambacht is 

onze bijdrage voor dat jaar geraamd op € 10.950,- 

Beleidsvoornemens, 

veranderingen 

In de afgelopen jaren zijn grote delen van de uitbreiding Geestmerambacht 

gerealiseerd, maar moet vanwege het wegvallen van verdere 

rijksfinanciering de verdere uitbreiding opnieuw worden gedefinieerd. Op 

basis van de herdefiniëring zullen de komende jaren in het teken staan van 

de afronding van de inrichting en het in beheer nemen van de aangelegde 

gebieden. Verder zal ingezet worden op het verder realiseren van kansen 

voor ondernemers (zoals Justerland, Natuurlijk begraven, niet alleen in de 
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uitbreidingsgebieden, maar ook in andere deelgebieden van het 

recreatiegebied. Met ingang van 1 januari 2016 zal de provincie uittreden.  

Op dit moment lopen de onderhandelingen voor de afkoopsom nog.  
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DEELNEMINGEN 

Onderstaand een korte toelichting op de huidige deelnemingen. 

 

NV Bank Nederlandse Gemeenten 

Doel De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk 

belang. Volgens de statuten is de BNG “bankier ten dienste van overheden”, zoals 

gemeenten, provincies, gemeenschappelijke regelingen, politieregio’s en met 

overheden verbonden instellingen en bedrijven op het terrein van volkshuisvesting, 

openbaar nut, onderwijs en gezondheidszorg. Door middel van zo goedkoop 

mogelijke financiële dienstverlening biedt de bank toegevoegde waarde aan haar 

aandeelhouders en de Nederlandse publieke sector. 

Financiën De gemeente Schagen bezit 55.497 aandelen. Ieder jaar wordt door de bank een 

dividend uitgekeerd dat gefixeerd is op 50% van de nettowinst. Op basis van het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten dividendopbrengsten 

verantwoord worden in de jaren dat ze ontvangen worden. Voor 2014 ramen we 

een opbrengst van € 65.536. 

 

NV Houdstermaatschappij GKNH 

Doel In het verleden heeft de gemeente aandelen gehad van het gasbedrijf Kop van 

Noord-Holland. Deze aandelen zijn uiteindelijk ondergebracht in de NV 

Houdstermaatschappij GKNH. Via deze NV heeft de gemeente recht op dividend 

dat wordt uitgekeerd door NUON. 

Nuon is in 2009 overgenomen door een andere energieleverancier (Vättenfall). Dit 

leidt tot incidentele inkomsten voor het jaar 2015.  

 

Financiën Voor het jaar 2015 betekent dit een totaal bedrag van € 5.069.126. Dit zal als volgt 

verwerkt worden:  

Algemene reserve € 972.246 

Begrotingsresultaat € 600.000 

Reserve Onderhoud Kapitaalgoederen € 1.847.789 

Reserve Dekking nieuwe beleidsvoornemens € 1.649.091 

 

NV Huisvuilcentrale Noord-Holland (HVC) 

 

Doel De HVC verwerkt de door de deelnemende gemeenten en waterschappen 

aangeleverde afvalstoffen. Het doel van de huisvuilcentrale is bij te dragen aan 

een duurzame samenleving en gemeente en waterschappen te kunnen 

ondersteunen bij het behalen van hun milieu- en klimaatdoelstellingen. 

Financiën De bijdrage voor 2015 wordt geraamd op € 3.106.611, waarbij de 

garantiestellingprovisie wordt geraamd op € 97.534. 

 

 

 

SAMENWERKINGSVERBANDEN 

 

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 

Doel Versterken van de economische positie van Noord-Holland Noord 

Financiën De bijdrage voor 2015 wordt geraamd op € 125.631. 
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Surplus 

Doel Het in stand houden van toegankelijkhid van voldoende openbaar (primair) 

onderwijs door de verzelfstandigde stichting Surplus waarop het intern toezicht 

wordt uitgeoefend door de door de gemeenteraad benoemde Raad van Toezicht. 

Naast het primair onderwijs is er ook speciaal primair en speciaal voortgezet 

onderwijs. 

Financiën Geen, met uitzondering de onderwijshuisvesting, zoals die op basis van de 

verordening onderwijshuisvesting voor alle schoolbesturen geldt. 

 


