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Aanleiding 

Om de volgende redenen en ontwikkelingen is het wenselijk of noodzakelijk om de 
Gemeenschappelijke regeling OD NHN te wijzigen: 

 
 De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Ambtenarenwet 

2017) per 1 januari 2020 vergt een kleine aanpassing van onze gemeenschappelijke 
(noodzaak); 

 De huidige Gemeenschappelijke Regeling dient op onderdelen in overeenstemming te 
worden gebracht met de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) (noodzaak); 

 De publicatie “Governance in Noord-Holland Noord” van de Regietafel gemeenschappelijke 
regelingen d.d. januari 2019 (wens); 

 Het leggen van een relatie te tussen taakterugneming en gedeeltelijke uittreding (wens) en 
 Het doorvoeren van enkele tekstuele wijzigingen (wens). 

 
Deze aanpassingen zijn in het bijgevoegde voorstel verwerkt. 

 

Er is voor gekozen om hetgeen in de Wgr is geregeld ook in onze GR op te nemen. Het voordeel 
hiervan is, dat je niet steeds de Wgr erop na hoeft te slaan, welke wet niet gemakkelijk te lezen is 
vanwege alle afzonderlijke hoofdstukken en verwijzingen. Bovendien zit er dan geen ruis tussen de 
Wet en onze GR. 
 
Op dit moment ligt een voorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (en enige 
andere wetten) ter consultatie voor. Met dit wetsvoorstel wordt versterking van de democratische 

legitimatie van decentrale samenwerkingsverbanden beoogd. Het is nog onduidelijk wanneer deze 
wetswijziging zal ingaan. Bovendien zal er een overgangstermijn van 1 jaar komen om de 
bestaande gemeenschappelijke regelingen aan de beoogde wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen aan te passen. 
 
Vanwege bovengenoemde noodzakelijke aanpassingen kunnen we daar niet op wachten. Het 

geheel in overeenstemming brengen van onze GR aan de huidige Wgr, zal de aanpassing van onze 
GR aan het voorstel tot wijziging van de Wgr bovendien vergemakkelijken. 
 

Terzijde: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland heeft inmiddels vonnis 
gewezen met betrekking tot de taakterugname door Schagen. Onderzocht dient te worden of dit 
vonnis nog gevolgen heeft voor de inhoud van de “Beleidsregels vermindering extra takenpakket”. 
Evaluatie vindt plaats na afronding van dat traject.  

 

Inhoudelijk advies van DB aan AB 

De conceptwijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
2020 vast te stellen, waarna de Regeling naar alle deelnemers ter besluitvorming in de colleges en 

vervolgens voor instemming in de raden en PS kan worden gebracht. De bedoeling is dat de 
Regeling vóór het eind van dit jaar door GS kan worden gepubliceerd. 
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Alternatieven 

Geen. 

 

Gevolgen 

Geen. 

 

Financiële gevolgen 

Geen. 
 

Juridische gevolgen 

Met de voorgestelde wijziging van de GR voldoet deze aan de huidige Wet gemeenschappelijke 
regelingen en zijn wij op tijd klaar voor de (nieuwe) Ambtenarenwet 2017, die per 1 januari 2020 
ingaat. 
 

Personele gevolgen 

Geen. 
 

Communicatieve gevolgen 

Met onze deelnemers zal goed gecommuniceerd moeten worden over deze wijziging, zodat de 
deelnemers weten hoe zij dit voorstel binnen hun gemeente en provincie verder moeten 
afhandelen. 

 

Overige gevolgen 

geen 
 

Risico’s 

geen 

 

Vervolgprocedure 

Na vaststelling van de wijziging van de GR door het AB, dient deze wijziging ter besluitvorming in 
de colleges en vervolgens voor instemming in de raden en ps te worden gebracht. De Regeling 
dient tot slot (voor het einde van dit jaar) door GS te worden gepubliceerd. 

 
NB: Evaluatie van de “Beleidsregels vermindering extra takenpakket” naar aanleiding van het 

vonnis van de voorzieningenrechter in de zaak taakvermindering door Schagen vindt plaats na 
afloop van dat traject.  
 

Bijlagen 

1. De conceptwijziging van de GR OD NHN. 

 

Voorgesteld Besluit van het DB aan het AB op 18-09-2019  

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 
1. De conceptwijziging van de Gemeenschappelijke Regeling OD NHN vast te stellen en 

2. Deze na vaststelling ter besluitvorming aan de colleges aan te bieden en deze voor 
instemming in de raden en PS te laten brengen. 
 

Besluit AB op 16-10-2019  

Conform voorstel. 
 
Ondertekening 

 
De voorzitter,         De secretaris, 
 
 

 
 
M.C. Uitdehaag         P.R. van Doorn 


