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Project informatievoorziening; presidia  
De opmerkingen van de presidia van de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben geen aanleiding 
gegeven tot wijzigingen van het project. Wel hebben de griffiers naar aanleiding van de reacties van de 
presidia afgesproken dat: 
• producten, die door de werkgroep worden geleverd door de griffiers, worden ingebracht in de presidia. De 

presidia kunnen zo bespreken of het product aansluit bij de wensen die leven in de raad. Als alle 
producten beschikbaar zijn, zal een voorstel worden voorgelegd aan de raad, zodat de raad een besluit 
kan nemen over de producten.  

• griffiers ervoor zorgen dat de communicatie over het project plaatsvindt met de burgemeester en de 
secretaris; 

• op NHN-schaal moties en amendementen met een regionaal karakter worden uitgewisseld. 
Voorts heeft een aantal presidia het belang van dit project onderschreven waarbij erop is aangedrongen om 
prioriteit te geven aan het project. Verder ligt er een aanbod van raadsleden om mee te kijken bij de 
ontwikkeling van producten. Daarnaast is een signaal afgegeven om te waken tegen onnodige bestuurlijke 
drukte en bureaucratie. Dit heeft de aandacht van de werkgroep.  
 
Organisatie 
Naast de gemeenten Medembik, Schagen, Heerhugowaard, Castricum, Den Helder en Alkmaar zal ook de 
griffie van de gemeente Hoorn gaan deelnemen aan de werkgroep die de negen producten van het project 
gaat opleveren.   
 
Betrokkenheid gemeenschappelijke regelingen 
Op 28 september heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met directies van gemeenschappelijke regelingen in 
NHN waarbij de werkgroep het doel van het project heeft gepresenteerd. Daarbij is nauw aangesloten bij de 
aanbevelingen van het rapport “Wisselwerking” van de Raad voor het openbaar Bestuur. Dit rapport staat ook 
centraal tijdens de bijeenkomst die de provincie organiseert op 30 november a.s.. De directies hebben 
uitgesproken dat zij verbinding willen maken, stappen willen zetten. Verder werd door de gemeenschappelijke 
regelingen de wens uitgesproken dat zij de te ontwikkelen producten zo uniform mogelijk willen maken. Zij 
willen graag meedoen aan en betrokken worden bij de ontwikkeling van de producten. De werkgroep zal hier in 
oktober per product vorm aan geven waarna stappen worden gezet om dit in te vullen. 
 
Stand van zaken ontwikkeling negen producten 
1. Format en procedure voor de kadernota (Heerhugowaard/Medemblik) 

De format en procedure zijn gereed. Om deze producten toegankelijk en aantrekkelijk te maken zal 
overleg plaatsvinden met een aantal gemeenschappelijke regelingen. Vervolgens kan een zienswijze 
worden opgehaald bij de gemeenschappelijke regelingen.  
Streven: de resultaten hiervan in Q1 2017 via de griffiers NHN aan de presidia voorleggen.  

2. Format en procedure voor tussentijdse rapportages (Heerhugowaard/Castricum) 
Er is een concept beschikbaar. De werkgroep concludeert dat de status van de format die van een 
handreiking zou moeten zijn, dat wil zeggen dat de format zal worden aangeboden aan 
gemeenschappelijke regelingen zodat zij hun voordeel daarvan kunnen doen in hun wens om aan te 
sluiten bij de informatiebehoeften van gemeenten. Voor de procedure voor deze rapportages (w.o. 
frequentie) zullen geen richtlijnen ontwikkeld worden. Raden die dat wensen, kunnen besluiten om 
specifiekere afspraken te maken.  
Streven: de handreiking in Q1 2017 via de griffiers NHN aan de presidia voorleggen. 

3. Jaarkalender voor AB-vergaderingen en toegankelijk maken van AB-stukken (Medemblik) 
De door gemeenschappelijke regelingen beschikbaar gestelde informatie zal worden vertaald in een 
jaarkalender. In het 4e kwartaal 2016 vindt overleg met gemeenschappelijke regelingen over de werkwijze 
m.b.t. aanbieding van AB-stukken plaats; Vervolgens wordt met de griffies overlegd hoe de aanbieding 
richting raden het beste kan worden georganiseerd, gezien de bij de griffies geldende werkwijzen en 
gebruikte systemen. In het 1e kwartaal 2017 wordt aanbieding in het presidium verwacht.   



4. Werkbezoekenkalender (Medemblik) 
In het 4e kwartaal 2016 wordt aanbieding voor agendering in de presidia verwacht. 

5. Evaluaties gemeenschappelijke regelingen (Schagen) 
Een eerste opzet voor de werkwijze is beschikbaar en in bespreking binnen de werkgroep. Deze opzet 
betreft een relatief omvangrijke evaluatie. Er zal ook gewerkt worden aan een opzet voor een beperktere 
evaluatie (quickscan). Gemeenschappelijke regelingen zullen bij de verdere ontwikkeling worden 
betrokken. Een nadere planning volgt.  

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) 
Een eerste opzet voor de werkwijze is beschikbaar en in bespreking binnen de werkgroep. 
Gemeenschappelijke regelingen zullen benaderd worden om bij te dragen aan de ontwikkeling van dit 
product. Een nadere planning volgt.  

7. Werkprocessen voor majeure beleidsinhoudelijke trajecten van gemeenschappelijke regelingen 
(Den Helder, Hoorn) 
Er wordt naar gestreefd een eerste opzet in het 4e kwartaal in de werkgroep te bespreken. 
Gemeenschappelijke regelingen zullen benaderd worden om bij te dragen aan de ontwikkeling van dit 
product.  
Streven: in Q1 2017 zal via de griffiers NHN een voorstel aan de presidia voorgelegd worden. 

8. Wijzigingen in bestaande werkafspraken en werkwijzen 
Komt in 2017 aan de orde, nadat de presidia besluiten hebben genomen over de producten 1-7.  

9. Verankering van de informatievoorzieningsafspraken 
Komt in het raadsvoorstel dat in 2017 in procedure wordt gebracht aan de orde.  

 
 
De werkgroep informatievoorziening 
Oktober 2016 


