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Registratienummer:  RVO19.0109 Portefeuillehouder: M. Wouters Van team: Omgeving Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
 AB-Besluit Inhoudelijke wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst NHN (ID19.06654) 
 Conceptwijziging GR OD NHN (ID19.06663) 
 Governance in Noord-Holland Noord (ID19.07071)   Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Floortje Mossou  (0223) 67 8876 f.mossou@denhelder.nl Onderwerp:  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord  Gevraagd besluit: In te stemmen met het AB-Besluit Inhoudelijke wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).   Publiekssamenvatting De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenteraden van Noord-Holland Noord. OD NHN voert milieu-, natuur- en duurzaamheidstaken uit voor 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en provincie Noord-Holland. De specialisten houden zich bezig met vergunningverlening, toezicht en handhaving en specialistisch advies. Enkele wetswijzigingen en ontwikkelingen in de regio vereisen een paar kleine aanpassingen van de gemeenschappelijke regeling.   Aanleiding en centrale vraag Er zijn vijf aanleidingen voor het wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling OD NHN:  1. De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Ambtenarenwet 2017) per 1 januari 2020 vergt een kleine aanpassing van de regeling (noodzaak);  2. De huidige Gemeenschappelijke Regeling dient op onderdelen in overeenstemming te worden gebracht met de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) (noodzaak); 3. De publicatie “Governance in Noord-Holland Noord” van de Regietafel gemeenschappelijke regelingen d.d. januari 2019 (wens);  4. Het leggen van een relatie te tussen taakterugneming en gedeeltelijke uittreding (wens) en 5. Het doorvoeren van enkele tekstuele wijzigingen (wens).  Centrale vraag: Hoe kan de gemeenschappelijke regeling OD NHN worden aangepast om een optimaal functioneren te realiseren?  Doelen en resultaten Een geactualiseerde gemeenschappelijke regeling op basis van juridische noodzaak en wensen uit de regio.   Kaders en omstandigheden In hoofdstuk 7: Wijziging, toetreding, uittreding en opheffing, Artikel 34: Wijziging van de regeling van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (d.d. 25 juni 2019) staat beschreven op welke wijze de regeling kan wijzigen.  Argumenten en alternatieven Er is voor gekozen om hetgeen in de Wgr is geregeld ook in de GR OD op te nemen. Het voordeel hiervan is, dat niet steeds de Wgr erop na hoeft geslagen te worden, welke wet niet gemakkelijk te lezen is vanwege alle afzonderlijke hoofdstukken en verwijzingen. Bovendien zit er dan geen ruis tussen de Wet en de 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. 
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Vanwege bovengenoemde noodzakelijke aanpassingen kan daar niet op gewacht worden. Het geheel in overeenstemming brengen van de GR aan de huidige Wgr, zal de aanpassing van de GR aan het voorstel tot wijziging van de Wgr bovendien vergemakkelijken.  Bestuurlijke vernieuwing De maatschappij is niet betrokken geweest bij totstandkoming van het besluit, omdat de wijziging meer juridisch/procedureel van aard is en directe consequenties voor de maatschappij niet aan de orde zijn.  
De wijziging naar aanleiding van de publicatie ‘Governance’ is bedoeld om bij te dragen aan de transparantie van de gemeenschappelijke regeling richting haar eigenaren. Deze wijziging gaat met name over informatieverstrekking van het DB naar het AB en voorbereiding van de begroting.   Duurzaamheid Dit voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot duurzaamheid.   Financiële consequenties Dit voorstel heeft geen financiële consequenties.  Uitvoering en planning Na instemming van de raad zal het raadsbesluit worden doorgestuurd naar de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst wil de wijziging voor het eind van het jaar laten publiceren.   Communicatiestrategie Een communicatiestrategie of persbericht zijn voor dit raadsvoorstel niet van toepassing. De wijziging zal door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in de Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden worden gepubliceerd.   Den Helder, 15 oktober 2019.  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Jeroen Nobel   secretaris Robert Reus   


