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  Raadsvergadering van 27 oktober 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 15.016918 

25 augustus 2015 

Kathy Boomstra 

0224 – 210270  

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN 

Ruimte 

15.016921 

 

 

Samenvatting 

De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. Daarnaast wordt de raad verzocht om de 

burgemeester toestemming te verlenen om uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (hierna: GR RUD NHN). 

 

Voorgesteld besluit 

1. Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor de wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, zoals laatstelijk 

vastgesteld bij besluit van 5 juli 2013, conform het voorstel in bijlage 1 bij de brief van de RUD NHN van 

8 april 2015;  

2. De burgemeester toestemming te verlenen om uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling 

Regionale Uitvoeringsdienst  Noord-Holland Noord. 

 

Financiële gevolgen 

Het voorstel vraagt geen financiële dekking en heeft geen financiële consequenties. 

 

Aanleiding 

Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben in 2009 

afspraken gemaakt over verbetering van de kwaliteit en de uitvoering van VROM-taken, de 

zogenaamde 'package deal'. Enerzijds door het formuleren van kwaliteitscriteria, anderzijds door het 

oprichten van regionale uitvoeringsdiensten die een basispakket uitvoeren.  

De regionale uitvoeringsdienst moet congruent zijn met de veiligheidsregio. Reden voor de provincie 

Noord-Holland en de deelnemende gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, 

Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, 

Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Schagen en Texel om een Gemeenschappelijke Regeling Noord-

Holland Noord (hierna: GR RUD NHN) te treffen. 

De RUD NHN voert sinds 1 januari 2014 voornamelijk milieu- en bodemtaken uit voor de provincie en 

de gemeenten op basis van de GR RUD NHN.
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1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het bestuur van de RUD NHN vraagt aan het college van burgemeester en wethouders om in te 

stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de GR RUD NHN, nadat de gemeenteraad met de 

wijzigingen heeft ingestemd. 

 

2. Argumenten 

Op 1 januari 2015 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. 

Bestaande gemeenschappelijke regelingen dienen, indien nodig, voor 1 januari 2016 te worden 

aangepast. In het kader hiervan is een juridische scan uitgevoerd met betrekking tot de huidige tekst 

van de GR RUD NHN. Naar aanleiding hiervan zijn tekstvoorstellen opgesteld om de regeling aan te 

passen. De voorgenomen wijziging betreft met name die passages die al in een hogere wetgeving 

zijn geregeld en het uittreden van de burgemeesters uit de regeling. Dit laatste omdat de regeling 

niet ziet op taken waarvoor de burgemeesters bevoegd zijn. De VTH-taken berusten namelijk bij het 

college en niet bij de burgemeester.   

 

Daarnaast bevatte de tekst van de GR, die door de deelnemers van de GR in 2013 is vastgesteld, 

enkele “open” punten die later zouden worden ingevuld nadat hierover definitieve keuzes zijn 

gemaakt. Deze “open” punten zijn in de voorgenomen wijziging meegenomen. Het gaat hierbij om: 

- het grondgebied waar de RUD NHN is gevestigd; 

- door wie de rechtspositie en bezoldiging van de ambtenaren en van het personeel, werkzaam 

op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, wordt bepaald. 

 

Eveneens is in de voorgenomen wijziging meegenomen dat op 1 januari 2015 de gemeenten 

Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Alkmaar. 

 

Op 23 maart 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD NHN besloten om de voorgenomen 

wijziging van de GR voor te leggen aan de colleges en raden voor instemming respectievelijk 

toestemming. De wijzigingen zijn daarom toegezonden aan de colleges om dit traject uit te zetten.  

 

Voordat de besluiten hierop genomen konden worden bleek echter dat de stukken op een tweetal 

punten moesten worden aangepast. Dit betrof naast enkele redactionele wijzigingen het uittreden 

van de burgemeesters uit deze regeling en de wijze van publicatie. 

 

Na deze aanpassingen heeft het Algemeen Bestuur van de RUD NHN op 2 juli jl. besloten om de 

voorgenomen wijziging van de bepaling omtrent de stemverhoudingen niet door te laten gaan. 

Daarom is deze wijziging alsnog geschrapt en is de oude tekst van artikel 18 (oud) weer opgenomen 

in de regeling.  In de nu voorliggende stukken zijn alle wijzigingen aangepast dan wel verwerkt. 

 

Op 2 juli 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de RUD NHN tevens besloten om de aangepaste 

wijziging van de GR opnieuw voor te leggen aan de colleges en raden voor instemming 

respectievelijk toestemming.  

 

3. Financiën 

Het voorstel vraagt geen financiële dekking en heeft geen financiële consequenties. 

 

4. Risico's 

Niet van toepassing op dit voorstel.  
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Bijlage(n): 

1. Wijzigingsbesluit voor het college met daarin opgenomen de puntsgewijze 

wijzigingen en de geconsolideerde versie van de GR RUD NHN na wijziging. 

2. Besluit voor het uittreden van de burgemeesters uit deze regeling. 

3. Brief RUD NHN Wijziging GR RUD NHN, d.d. 08-04-2015, kenmerk 15.0001297 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 augustus 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie  Ruimte d.d. 5 oktober 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 36 van de 

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord; 

 

besluit: 

 

1.  Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen voor de wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, zoals laatstelijk 

vastgesteld bij besluit van 5 juli 2013, conform het voorstel in bijlage 1 bij de brief van de RUD NHN 

van 8 april 2015;  

 

2.  De burgemeester toestemming te verlenen om uit te treden uit de Gemeenschappelijke 

Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 27 oktober 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


