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Samenvatting: 

Het voornemen van de RUD NHN is de provinciale VTH-plustaken in mandaat uit te voeren 
voor de PNH. De planning van 1 januari 2016 om voor alle VTH-plustaken te ontvangen is niet 
haalbaar c.q. verantwoord. De ICT-opgave en de huisvesting staan dit niet toe. Het advies is 
de overdracht en ontvangst van de VTH-plustaken in twee tranches te laten plaatsvinden, op 
1 januari en op 1 juli 2016. 
 
De uitvoering van de VTH-plustaken heeft voor de RUD NHN belangrijke voordelen, de risico’s 
zijn beheersbaar gemaakt en aan de randvoorwaarden ‘financieel veilig’ en ‘kostenneutraal’ 
worden voldaan. De VTH-plustaken krijgen in eerste instantie een aparte positie binnen de 
RUD-organisatie (nieuwe, tijdelijke afdeling). Op deze wijze wordt de bestaande organisatie 
ontlast en kan op termijn verantwoord worden geïntegreerd. Gezien de omvang van de VTH-
plustaken (48,6 fte, circa 55-60 medewerkers) wordt het RUD-management en ondersteuning 
aan de nieuwe omvang aangepast. Het Managementteam van de RUD NHN wordt met 1 fte 
uitgebreid. In totaliteit wordt binnen de scherpe afspraken voor overhead gebleven.  
 
Met de VTH-plustaken wijzigt de stemverhouding. Er zijn alternatieve systematieken voor de 
stemverhouding uitgewerkt. Het DB adviseert het AB te kiezen voor de systematiek met 
aanpassing van de regels voor besluitvorming (systematiek 2). 
 
Aanleiding / Kern van de zaak: 

Op 23 september 2014 heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland (PNH) het 
principebesluit genomen om de VTH-plustaken aan de Noord-Hollandse RUD’s uit te plaatsen. 
Het voornemen is om op 1 januari 2016 de provinciale VTH-taken voor de groene wetgeving, 
de zwemwaterwetgeving, de vergunningverlening Bodem en de handhaving Wegen & 
Vaarwegen formeel en feitelijk door de RUD NHN te laten uitvoeren.  
 
Tussen de RUD NHN en de PNH zijn in de 1e fase afspraken gemaakt over de condities 
waaronder de VTH-plustaken door de PNH worden overgedragen en door de RUD NHN 
worden ontvangen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Intentieverklaring ‘Overdracht en 
Ontvangst VTH-plustaken’. Het AB heeft op 23 maart 2015 ingestemd met de 
intentieverklaring en de projectbegroting.  
 
De 1e helft van 2015 stond in het teken van het uitwerken van de afspraken/intenties zodat in 
de augustus 2015 op basis van deze uitwerkingen een definitief besluit kan worden gevraagd 
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over het inbrengen van de VTH-plustaken. Naast besluitvorming in het AB RUD NHN vindt in 
augustus 2015 (voorgenomen besluit) en in september 2015 (definitieve) besluitvorming 
plaats in GS van de PNH. De resultaten van de uitwerkingsfase zijn gereed en beschreven in 
bijgevoegd bestuursvoorstel.  
 
Inhoudelijk advies van DB aan AB: 

Hoofdstuk 2 van het bestuursvoorstel is het bedrijfsplan voor de overdracht en ontvangst van 
de VTH-plustaken. Voor alle onderdelen is uitwerking gegeven aan de afspraken uit de 
intentieverklaring. Op basis van de uitwerkingen zijn twee centrale knelpunten naar voren 
gekomen die een overdracht van alle VTH-plustaken op 1 januari 2016 niet haalbaar en 
verantwoord laten zijn.  
1. de RUD NHN beschikt op 1 januari 2016 niet over de benodigde kantoorruimte om alle 

VTH-plusmedewerkers te huisvesten; de huidige huurder – UWV - dient het contract uit 
tot 23 maart 2016; 

2. de ICT-implementatie voor alle VTH-plustaken is niet realiseerbaar op 1 januari 2016; de 
effectieve implementatietijd is te kort om de geformuleerde ambitie te realiseren.  

 
In overleg met de PNH is een gefaseerde overdracht in twee tranches besproken. Met deze 
route worden de twee centrale knelpunten ondervangen. Voor de PNH is de gefaseerde 
overdracht ambtelijk akkoord bevonden: 

- Tranche 1 per 1 januari 2016: overdracht van alle primaire VTH-plustaken minus de 
primaire VTH-taken voor de groene wetgeving. De omvang bedraagt circa 17 fte 

- Tranche 2 per 1 juli 2016: overdracht van de primaire VTH-plustaken voor de groene 
wetgeving. De omvang bedraagt circa 32 fte.  

Het bedrijfsplan is aan deze alternatieve route aangepast.  
 
De uitvoering van de VTH-plustaken heeft voor de RUD NHN voor- en nadelen. 
 
Voordelen 

1. De gemeenten kunnen met de nieuwe taken meer integraal worden geadviseerd en 
worden ondersteund bij (ruimtelijke) ontwikkelingen en beheer van fysieke leefomgeving. 
Denk hierbij aan de volledige bodemadvisering die de RUD NHN dan kan verzorgen. 

2. De samenwerking en gezamenlijke uitvoering met de diverse lokale/regionale partners 
(denk aan lokale politie, natuurbeheerders/boswachters, terreinbeheerders, 
recreatiebeheerders, waternet e.d.) wordt versterkt door lokale/regionale aanwezigheid 
en kortere lijnen. Denk hierbij aan de nauwe samenwerking en afstemming met de lokale 
BOA-ers of boswachters. 

3. De huidige provinciale VTH-plustaken worden veel meer uitgevoerd vanuit het 
perspectief van de vraagstukken die op lokaal en regionaal niveau spelen. Denk hierbij 
aan gebiedsontwikkeling, vergunningverlening veehouderij bij natuurgebieden in het 
kader van stikstofdeposities, illegale kap, open vuur, illegale cross, afvaldumpingen e.d. 

4. De RUD verricht bij overdracht ook de loketfunctie voor de VTH-plustaken. Voor zowel 
burgers/bedrijven als gemeentelijke besturen leidt dit tot ‘minder afstand’ doordat er één 
overheidsschakel minder is. Denk hierbij aan de korte communicatielijnen in geval van 
zwemwaterkwaliteit waar gemeenten regelmatig mee te maken hebben. 

5. De komst van de VTH-plustaken biedt betere mogelijkheden om schaalvoordelen te 
realiseren, de organisatie te versterken en een breder ontwikkelingsperspectief voor de 
medewerkers te realiseren. Met de overdracht van taken komen ook gekwalificeerde 
provinciale medewerkers mee die bijvoorbeeld het RUD-bedrijfsbureau kunnen 
versterken en goedkoper maken (minder inhuur). 
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6. Met de VTH-plustaken wordt de robuustheid en de kwaliteit vergroot doordat de RUD 
beter in staat is om te kunnen voldoen aan de kwaliteitscriteria omgevingsrecht, mede 
als gevolg van de toename van de kritieke massa. Dit is nog eens extra relevant omdat 
een groot deel van VTH-plustaken onderdeel zal worden van de toekomstige 
Omgevingswet (voorzien in 2018) 

 
Nadelen 

1. De verbreding van het takenpakket met de provinciale VTH-plustaken past feitelijk niet in 
de huidige visie van de RUD. In het bedrijfsplan voor de oprichting van de RUD is visie 
opgenomen om de periode 2014 -2016 te gebruiken om zich te richten op het 
professioneel, efficiënt en kwalitatief goed uitvoeren van de haar opgedragen 
(milieu/basis)taken. Daar tegenover staat dat de overdracht van de VTH-plustaken een 
eenmalige mogelijkheid is die zich nu voordoet. Als de RUD eventueel later tot het 
standpunt komt dat de RUD ook andere taken dan bij de opdracht opgedragen taken 
mag uitvoeren dan heeft de provincie de VTH-plustaken bij de andere Noord-Hollandse 
RUD’s ondergebracht. 

2. Een nieuw takenpakket inpassen in de organisatie gaat in zekere zin altijd gepaard met 
extra werkzaamheden en bepaalde risico’s. In het proces zijn deze ondervangen 
(externe inhuur en slimme invlechting door de afzonderlijke afdeling VTH-plustaken) 
maar in bepaalde mate kan of zal zich dit altijd voordoen. 

3. Een deel van de VTH-plustaken (vooral groene wetgeving) kenmerkt zich door een 
aantal maatschappelijke en daarmee bestuurlijk gevoelige kwesties, bijvoorbeeld het 
faunabeheer en de jacht (o.a. ganzen). Ondanks dat het bevoegd gezag niet wijzigt zal 
de RUD NHN te maken krijgen met meer (niet altijd positieve) media-aandacht en 
publiciteit.  

 
Conclusies 

Op basis van de analyses en uitwerkingen in het bedrijfsplan zijn de volgende conclusies te 
trekken: 
1. De VTH-plustaken kunnen door de RUD NHN binnen de financiële kaders en met de 

beschikbaar gestelde middelen worden uitgevoerd. 
2. Er zijn geen financiële consequenties voor de gemeentelijke deelnemers.  
3. De scheiding van VTH-plustaken en huidige basis-/milieutaken is in financiële 

(begroting/rekening/administratie) en organisatorische zin (afdeling VTH-plustaken) 
geborgd. 

4. De uitvoering van de VTH-plustaken heeft voor gemeenten, burgers/bedrijven en de 
RUD-organisatie aanzienlijk meer voordelen dan nadelen. 

5. Op alle onderdelen zijn met de PNH afspraken gemaakt.  
6. De gedefinieerde risico’s zijn beheersbaar gemaakt of ondervangen.  
7. De implementatieopgave is bij een gefaseerde overdracht realiseerbaar, in tegenstelling 

tot een volledige overdracht op 1-1-2016. De extra transitiekosten worden binnen de 
exploitatiebegroting van de programmabegroting Plustaken worden opgevangen. Deze 
kosten drukken niet op de reguliere begroting van de RUD NHN. 

8. Een gefaseerde overdracht heeft als voordeel voor de RUD NHN dat de PNH eerst zelf 
ervaring opdoet met de wijzigingen in de groene wetgeving.  

 
Ten aanzien van de taakoverdracht wordt het AB van de RUD NHN geadviseerd: 

- In te stemmen met de overdracht en ontvangst van de VTH-plustaken omdat de 
uitvoering belangrijke voordelen heeft, de risico’s beheersbaar zijn en aan de 
randvoorwaarden ‘financieel veilig’ en ‘kostenneutraal’ worden voldaan  
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- In te stemmen met een gefaseerde overdracht van de VTH-plustaken op 1 januari 2016 
en 1 juli 2016. 

 
Stemverhouding 
Er zijn drie systematieken van stemverhouding onderzocht en met elkaar vergeleken: 
1. Huidige systematiek van de RUD NHN en huidige regels van besluitvorming: een 

combinatie van budget en inwonertal voor de stemverdeling en voor een besluit is 
minimaal twee derde meerderheid vereist (tenzij in de GR anders is bepaald) 

2. Huidige systematiek van de RUD NHN met aanpassing regels van besluitvorming: een 
combinatie van budget en inwonertal voor de stemverdeling en voor een besluit is 
minimaal twee derde meerderheid vereist (tenzij in de GR anders is bepaald), maar om 
een besluit tegen te gaan zijn minimaal 4 partijen vereist1.  

3. Huidige systematiek van de RUD NHN met plafond van maximaal 20 stemmen voor een 
deelnemende partij. 

 
In de onderstaande tabel is stemverdeling en –verhouding van de systematieken 
opgenomen waarbij het onderscheid tussen systematiek 1 en 2 in de besluitvorming zit en in 
niet in de stemverdeling. 

 
 
De drie systematieken passen binnen de huidige GR RUD NHN. Er heeft toetsing 
plaatsgevonden aan de volgende criteria: 

- Duidelijke relatie tussen inbreng en omvang van stemmen.  
- Geen overwicht van het DB in het AB (aandeel DB mag niet groter zijn dan 50%). 
- Voor een derde deel van de stemmen zijn minimaal 4 partijen vereist. 
Op basis van de toetsing heeft de systematiek met een plafond of de huidige systematiek 
met aanpassing van de regels voor besluitvorming de voorkeur. Het DB adviseert te kiezen 

                                                
1 In praktijk betekent deze aanvullende regel dat minimaal een derde (33,3%) van de stemmen nodig is maar een 
hoger percentage mogelijk is als de 33,3% niet door minimaal 4 partijen tot stand is gekomen.  

Aantal stemmen Procentueel Aantal stemmen Procentueel Aantal stemmen Procentueel

Gemeente Den Helder 6 6% 6 6% 6 6%

Gemeente Hollands Kroon 8 8% 8 8% 9 9%

Gemeente Schagen 6 6% 6 6% 7 7%

Gemeente Texel 2 2% 2 2% 2 2%

Gemeente Drechterland 2 2% 2 2% 3 3%

Gemeente Enkhuizen 2 2% 2 2% 3 3%

Gemeente Hoorn 8 8% 8 8% 9 9%

Gemeente Koggenland 2 2% 2 2% 2 2%

Gemeente Medemblik 6 6% 6 6% 7 7%

Gemeente Opmeer 1 1% 1 1% 1 1%

Gemeente Stede Broec 2 2% 2 2% 2 2%

Gemeente Alkmaar 10 10% 10 10% 11 11%

Gemeente Bergen 3 3% 3 3% 4 4%

Gemeente Castricum 4 4% 4 4% 4 4%

Gemeente Heiloo 2 2% 2 2% 2 2%

Gemeente Heerhugowaard 5 5% 5 5% 6 6%

Gemeente Langedijk 2 2% 2 2% 2 2%

Provincie Noord-Holland 29 29% 29 29% 20 20%

Totaal 100 100% 100 100% 100 100%

Deelnemende gemeenten aan RUD NHN

1. Huidige systematiek, huidige 

regels besluitvorming
3. Met plafond

2. Huidige systematiek, aanpassing 

regels besluitvorming
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voor de systematiek met aanpassing van de regels voor besluitvorming (systematiek 2), 
omdat deze variant het meest tegemoet komt aan de wensen die in het AB van 2 juli jl. naar 
voren zijn gebracht. 
 
Alternatieven: 
Het niet instemmen met de voorgestelde gefaseerde taakoverdracht leidt tot het stopzetten 
(afstel) van het transitieproces (en daarmee af te zien van de ontvangst van de VTH-
plustaken) of tot het opnieuw voeren van besprekingen met de provincie (uitstel) met als 
gevolg een procesvertraging. In geval van uitstel zal de planning van de eerste overdracht 
per 1 januari 2016 mogelijk niet meer haalbaar zijn.  
 
Gevolgen: 
 

 Financiële gevolgen:  

Voor de gemeentelijke deelnemers aan de RUD NHN zijn geen financiële consequenties 
verbonden aan de overdracht van de VTH-plustaken. 
De financiële gevolgen van de overdracht van de VTH-plustaken zijn inzichtelijk gemaakt in 
de exploitatiebegroting, de meerjarenraming, de investeringsbegroting en de eenmalige 
transitiekosten. Deze financiële kaders zijn sluitend en waar nodig zijn met de PNH 
aanvullende (proces)afspraken gemaakt. De VTH-plustaken kunnen door de RUD NHN 
binnen de gestelde financiële kaders en met beschikbaar gestelde middelen (lening, 
garantstelling en lumpsumbijdrage) worden ontvangen en worden uitgevoerd. De RUD NHN 
zal – na definitief besluitvorming over de taakoverdracht – de benodigde investeringen in ICT 
en huisvesting verrichten. De financieringslasten op te lenen middelen hiervoor zijn 
opgenomen in de exploitatiebegroting.  
 
In de 2e helft van 2015 wordt via een wijziging de begroting 2016 voor de RUD NHN 
aangepast aan de overdracht van de VTH-plustaken. 
 

 Juridische gevolgen:  

Als gevolg van de overdracht van de VTH-plustaken hoeft de GR niet te worden gewijzigd. 
De huidige omschrijving is voldoende ruim waardoor de VTH-plustaken hierbinnen vallen.  
De GR behoeft ook geen aanpassing als één van de onderzochte systematieken voor de 
stemverhouding wordt gekozen. Dit betekent dat er geen nieuwe procedure van wijziging en 
vaststelling door de bevoegd gezagen (gemeenteraden/provinciale staten) hoeft te worden 
doorlopen. Wel dienen in de loop van 2015 enkele noodzakelijke juridische documenten 
(verordeningen, mandaatbesluiten e.d.) aangepast of opgesteld te worden. 
 

 Personele gevolgen:  

Het besluit om in te stemmen met de overdracht van de VTH-plustaken betekent dat de 
personeelsmatige voorbereidingen kunnen worden voorgezet. In het Georganiseerd Overleg 
(GO) wordt met de vertegenwoordigers van de representatieve vakbonden onderhandeld 
over het Overgangsprotocol. In het protocol worden afspraken gemaakt over te hanteren 
procedures en de arbeidsvoorwaardelijke aspecten. Het onderhandelaarsakkoord wordt ter 
instemming voorgelegd aan het DB van de RUD NHN. Vervolgens wordt uitvoering gegeven 
aan het Overgangsprotocol zodat voor 1 januari 2016 de eerste medewerkers kunnen 
worden geplaatst. 
 
Met de ontvangst van de VTH-plustaken en –medewerkers neemt het personeelsbestand 
uiteindelijk met circa 60 medewerkers toe. De integratie / vervlechting van de VTH-plustaken 
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en –medewerkers in de RUD-organisatie vindt gedoseerd en gefaseerd. Dit betekent dat in 
de loop van 2016 een definitieve versie van het functiehuis (conversietabel en waardering 
functieprofielen) voor de RUD als geheel wordt opgesteld. 
 

 Communicatieve gevolgen:  
Nadat het AB heeft ingestemd met de gefaseerde taakoverdracht wordt dit extern met 
ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties en andere RUD’s 
gecommuniceerd. Over het DB-Besluit zijn intern de medewerkers, de OR en het GO 
geïnformeerd. In het traject worden deelnemers en medewerkers periodiek worden 
geïnformeerd over de voortgang.  
 
De OR is gevraagd advies uit te brengen voorafgaand aan het Algemeen Bestuur van 28 
augustus 2015. De OR is nauw betrokken bij het transitieproces en heeft op verzoek 
informeel geadviseerd over de intentieverklaring en projectbegroting. De OR is positief over 
de overdracht van de VTH-plustaken en de meekomende provinciale medewerkers naar de 
RUD maar heeft enkele vragen en adviezen gedefinieerd. In de bijgevoegde – formele – 
adviesaanvraag wordt op deze punten van de OR ingegaan.  
 
Risico’s: 
De relevante interne en externe risico’s in zowel het implementatieproces (periode tot 
overdracht/ontvangst) als in het uitvoeringsproces door de RUD (na overdracht/ontvangst) zijn 
in kaart gebracht.  
 

Risico’s  Kans Effect Risico (Beheers)maatregelen 

College van GS besluit in 
september de VTH-plustaken 
niet bij de RUD’s c.q. de RUD 
NHN onder te brengen. 

Klein Groot Middel 
De RUD NHN wordt door de PNH financieel 
schadeloos gesteld. Hierover zijn afspraken 
gemaakt. 

Nieuwe landelijke wetgeving 
(Wet Natuurbescherming) 
treedt later in werking dan 1-1-
2016 

Middel Klein Gering 
De gevolgen van latere inwerkingtreding 
worden door PNH opgevangen (aanpassing 
mandaten e.d.) 

Toekomstige wijzigingen in 
wetgeving of provinciaal beleid 
leidt tot lagere werkvoorraad 
en boven formatieve 
medewerkers 

Middel 
Zeer 
goot 

Groot 

Over ‘meer mensen dan werk’ als gevolg 
van nieuwe beleid/wetgeving zijn met PNH 
afspraken gemaakt. Verder hanteert RUD 
flexibele schil. 

Geen tijdige overeenstemming 
in GO over Overgangsprotocol 
waardoor planning niet wordt 
gehaald 

Beperkt Groot Middel 
Tijdig in overleg treden met 
vertegenwoordigers werknemers. 
Afspraken over planning gemaakt.  

Implementatieopgave voor 
VTH-plustaken legt beslag op 
capaciteit RUD-medewerkers 
en daarmee indirect op 
dienstverlening 

Groot Groot Groot 
Er wordt beroep gedaan op externe inhuur. 
De afdelingshoofden hebben opdracht de 
interne capaciteitsinzet scherp te bewaken. 

Niet alle condities zijn op 1 
januari 2016 gerealiseerd 

Zeer 
groot 

Groot 
Zeer 
groot 

Geldt zeker voor huisvesting. Verder zijn de 
inrichting kernprocessen en ICT-opgave 
kritisch. Er zijn alternatieve scenario’s 
ontwikkeld.  

Na overdracht van de VTH-
plustaken stijgt het 

Gering Beperkt Gering 
De VTH-plustaken zijn financieel en 
organisatorisch gescheiden van de 
(gemeentelijke) basis-/milieutaken. 
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Risico’s  Kans Effect Risico (Beheers)maatregelen 

kostenniveau / uurtarief voor 
de gemeentelijke deelnemers 

Wijzigingen in niveau en tarief kunnen niet 
gevolg zijn van VTH-plustaken 

Het terugverdienen van de 
transitiekosten (o.a. lening van 
PNH) wordt niet gerealiseerd 

Middel Middel Middel 

Het terugverdienpercentage is in 
vergelijking tot de intentieverklaring met 
1,5% gedaald. Dit als gevolg van de grotere 
financiële PNH-bijdrage. Hiermee is de 
opgave procentueel kleiner geworden. 
Verder is de taakstelling reeds in de 
begroting en meerjarenraming verwerkt 

De financiële bijdrage is bij 
nader inzien onvoldoende om 
de kosten te dekken 

Beperkt 
Zeer 
groot 

Groot 

Uitgebreide financiële analyse hebben ten 
grondslag gelegen aan de afspraken. De 
vertaling in de begrotingen onderbouwen 
dit. Verder is onvoorzien opgenomen om 
eventuele onverwachte tegenvallers op te 
vangen. 

Taakuitvoering blijkt na 
overdracht aanzienlijk 
complexer en omvangrijker 

Beperkt Middel Middel 
PNH heeft formatieonderzoek laten 
uitvoeren. Afspraken over productie en 
dienstverlening worden hierop gebaseerd. 

Kwaliteit en kwantiteit (ziekte, 
uitval) van toekomstige 
medewerkers blijkt 
ondermaats 

Middel Groot Middel 

Er mag vooraf niet worden beoordeeld / 
getoetst op kwaliteit. Bij verwijtbaar gebrek 
van medewerkers (achterhouden door 
PNH) zal beroep worden gedaan op 
compensatie door PNH. 

De overdracht van provinciale 
medewerkers naar RUD leidt 
tot hogere RUD-loonkosten 

Groot Gering Gering 

PNH heeft in het Sociaal Plan PNH 
garanties afgesproken. De financiële 
effecten hiervan komen voor rekening van 
de PNH.  

Kwaliteit en kwantiteit van 
provinciale data, documenten 
en dossiers wijken af van de 
verwachting 

Groot Middel Groot 

In de plannen van aanpak zijn enerzijds 
voorzieningen getroffen om dit te 
ondervangen (planen B) en anderzijds 
(financiële) afspraken gemaakt met PNH in 
geval de praktijk niet overeenkomt met de 
afspraak 

Nog niet alle (financiële) 
afspraken met de PNH zijn 
sluitend.  

Middel Groot Groot 

De RUD heeft met de PNH op alle mogelijke 
onderdelen (financiële) afspraken gemaakt. 
Dit betreft de eenmalige transitiekosten 
voor bodem, kernprocessen/ICT en 
applicaties/systemen.  

 
Een voorwaarde voor de provincie bij de overdracht van taken is dat uit een monitor in 2015 
blijkt dat de voortgang en kwaliteit van het ontwikkeltraject bij de RUD’s voldoende 
vertrouwen geeft in de robuustheid per 1 januari 2016. De monitor wordt gebaseerd op een 
lijst van robuustheidscriteria. De PNH heeft richting het college van GS geadviseerd dat de 
RUD NHN voldoende robuust is om de VTH-plustaken uit te kunnen voeren voor de PNH. 
 
Vervolgprocedure: 

1. September 2015: Instemmen met Overgangsprotocol door Dagelijks Bestuur 
2. 2e helft 2015: Vaststellen definitieve stemverdeling door middel van uitwerking van 

nadere regels en begrotingswijziging RUD NHN in Algemeen Bestuur. 
3. 2e helft 2015: Vaststellen diverse uitwerkingsresultaten in Dagelijks Bestuur 

(verordeningen, dienstverleningsovereenkomst, plaatsingsplan e.d.) 
4. 1 januari en 1 juli 2016: Overdracht en ontvangst VTH-plustaken, -medewerkers en -

middelen 
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Bijlagen: 

1. Bestuursvoorstel ‘Overdracht en Ontvangst VTH-plustaken’ 
2. Brief GS PNH ‘Eindrapportage robuustheidscriteria VTH-plustaken’ 
3. OR-adviesaanvraag ‘Overdracht en Ontvangst VTH-plustaken’ 

 
Voorgesteld Besluit van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur: 12 augustus 
2015 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:  
1. In te stemmen met een gefaseerde overdracht en ontvangst van de VTH-plustaken 

op 1 januari 2016 en 1 juli 2016 
2. In te stemmen met huidige systematiek voor stemverhouding met aanpassing van de 

regels voor besluitvorming (systematiek 2). 
 

Besluit Algemeen Bestuur de datum: 28 augustus 2015: conform voorstel. 
 
Ondertekening: 
 
De voorzitter,     De secretaris, 
 
 
 
 
S.J.A. van der Veek    A.P. Bouwens 


