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Project informatievoorziening; presidia  

In de periode juni – september worden de presidia van de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord 

geïnformeerd over het project. De reacties en suggesties worden verzameld en kunnen aanleiding geven om 

de projectbeschrijving op onderdelen bij te stellen. Dit komt in de griffierskring  Noord-Holland Noord van 7 

september aan de orde.  

 

Organisatie 

Er is meer capaciteit beschikbaar gekomen om de producten tot stand te brengen. Naast de gemeenten 

Schagen, Heerhugowaard en Medemblik nemen nu ook collega’s van de gemeenten Castricum, Den Helder 
en Alkmaar deel aan de werkgroep die aan de slag gaat met het ontwikkelen van de negen producten die het 

project gaat opleveren.   

 

Betrokkenheid gemeenschappelijke regelingen 

Belangrijk in het project is, dat de producten die het project zal opleveren in samenwerking met de 

gemeenschappelijke regelingen worden gerealiseerd. Daarom wordt op 28 september in Medemblik een 

bijeenkomst georganiseerd waarvoor directies van gemeenschappelijke regelingen worden uitgenodigd. Doel 

van deze bijeenkomst: 

* informatie verstrekken over het project; 

* afspraken maken over de wijze waarop gemeenschappelijke regelingen betrokken worden bij de ontwikkeling 

van de producten.  

De leden van de projectgroep en werkgroep worden hierbij uitgenodigd; vanuit de regio’s Kop van Noord-

Holland, West-Friesland en Regio Alkmaar zal één griffier aanwezig zijn (resp. van Schagen, Medemblik en 

Alkmaar) die de collega’s in deze regio’s informeert.  

 

Profielen gemeenschappelijke regelingen 

In de Regio Alkmaar zijn initiatieven genomen om per gemeenschappelijke regeling (risico)profielen in beeld te 

brengen. In het najaar zal er meer zicht zijn op hoe deze profielen er uit zien en of de methodiek ook 

toepasbaar is voor gemeenschappelijke regelingen in de regio’s Kop van Noord-Holland en West-Friesland. 

Aan de hand van de resultaten kan besproken worden wat de profielen betekenen voor een eventuele 

differentiatie in de informatievoorziening zodat de raden tot een effectieve invulling van hun rol kunnen komen.  

Anders geformuleerd: geven de maatschappelijke belangen en de financiële risico’s aanleiding voor een 
uitgebreide kaderstelling en controle door de raden of juist niet? En wat betekent dat voor de 

informatievoorziening? De bepalingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gelden als “ondergrens”.   
 

Stand van zaken producten 

In de werkgroep zijn de te leveren producten toebedeeld aan verschillende werkgroepleden (gemeentenamen 

staan achter de producten vermeld). Hieronder wordt aangegeven wie trekker(s) zijn en welke stappen gezet 

zijn/gaan worden. 

1. Format en procedure voor de kadernota (Heerhugowaard/Medemblik) 

De format en procedure zijn in pilotverband met de gemeenschappelijke regeling RUD NHN ontwikkeld 

en zijn in concept gereed. 

2. Format en procedure voor tussentijdse rapportages (Heerhugowaard/Castricum) 

Er is een ruw concept beschikbaar; in september worden vervolgstappen gezet.  

3. Jaarkalender voor AB-vergaderingen en toegankelijk maken van AB-stukken (Medemblik) 



 

 

 

 

4. Werkbezoekenkalender (Medemblik) 

De producten 3. en 4. zijn meer praktisch van aard. De verwachting is dat de resultaten in oktober 

2016 beschikbaar zijn.   

5. Evaluaties gemeenschappelijke regelingen (Schagen) 

Er zal een beknopte beschrijving geleverd worden van de onderdelen die bij evaluaties van 

gemeenschappelijke regelingen aan de orde zouden moeten komen. Deze beschrijving kan dienen als 

onderzoeksuggestie voor één of meer Rekenkamer(commissie)s die in Noord-Holland Noord 

functioneren. Een mogelijkheid is dat de Rekenkamer(commissie)s afspraken maken met elkaar over 

een werkverdeling. 

6. Uitwerking wettelijke bepalingen m.b.t. verantwoordings- en inlichtingenplicht van AB-leden aan raden 

en van het bestuur van gemeenschappelijke regelingen aan raden/raadsleden (Alkmaar) 

Na het zomerreces zullen concrete afspraken over aanpak en planning worden gemaakt.   

7. Werkprocessen voor majeure beleidsinhoudelijke trajecten van gemeenschappelijke regelingen 

(Den Helder, Alkmaar, Schagen) 

Met name voor de grote gemeenschappelijke regelingen (RUD, Veiligheidsregio, GGD) is dit een 

relevant product. Op 28 september zullen zij gevraagd worden om deel te nemen aan een pilot.  

8. Wijzigingen in bestaande werkafspraken en werkwijzen 

9. Verankering van de informatievoorzieningsafspraken 

De punten 8. en 9. zijn PM; deze punten worden bij de afronding van het project opgepakt.  

 

Status producten 

Producten die beschikbaar komen, zullen worden gepresenteerd in de griffierskring NHN. De griffiers besluiten 

of de producten rijp zijn voor besluitvorming in de raden. De bedoeling is dat de negen producten in 2017 

gezamenlijk ter vaststelling worden aangeboden aan de raden van de 18 NHN-gemeenten. Indien producten 

nog niet zijn vastgesteld maar wel in concept beschikbaar zijn (zoals de format en procedure voor de 

kadernota) zullen deze beschikbaar zijn voor gemeenschappelijke regelingen, zodat zij vast in lijn van deze 

producten kunnen werken.  

 

Communicatie 

De griffiers in NHN zullen via deze voortgangsberichten op de hoogte worden gehouden. Zij kunnen deze 

voortgangsberichten ook gebruiken om hun presidia te informeren. De voortgangsberichten zullen ook 

beschikbaar worden gesteld aan de proces- en regiegroep (waarin van elke regio een gemeentesecretaris 

deelneemt) en de directies van gemeenschappelijke regelingen. 

 

 

De werkgroep informatievoorziening 

Juli 2016 

 

 


