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Registratienummer: 

 

RVO15.0039 Portefeuillehouder: J.E.T.M. van Dongen 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  AI15.05034; Aanbiedingsbrief Gewijzigde 

Gemeenschappelijke Regeling RUD NHH; Het 

stuk bevat de volgende bijlagen: 1) 

Wijzigingsbesluit voor het college met daarin 

opgenomen puntsgewijze wijzigingen en de 

geconsolideerde versie van de GR na wijziging; 

2) concept Raadsvoorstel; 3) concept 

statenvoordracht; 4) concept besluit voor het 

uittreden van de burgemeesters uit   de regeling 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

E.C. Rosendaal, MSc 

(0223) 67 8846 

e.rosendaal@denhelder.nl 

Onderwerp:  Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 

Noord (RUD NHN) 

 

Gevraagd besluit: 

1. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-

Holland Noord, waarin de volgende wijzigingen zijn verwerkt: 

- tekstvoorstellen zodat de gemeenschappelijke regeling RUD NHN voldoet aan de Wet 

gemeenschappelijke regelingen;  

- het grondgebied waar de RUD NHN is gevestigd, namelijk de gemeente Hoorn; 

- de rechtspositie en bezoldiging van de ambtenaren en van het personeel, werkzaam op 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, wordt bepaald door het algemeen bestuur. 

- op 1 januari 2015 de gemeenten Alkmaar, Graft-De Rijp en Schermer zijn opgegaan in de nieuwe 

gemeente Alkmaar. 

 

2. De burgemeester toestemming te verlenen op grond van artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen in samenhang met artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling te 

mogen uittreden uit de gemeenschappelijke regeling. 

 

Publiekssamenvatting 

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord voert sinds 1 januari 2014 voornamelijk milieu- en 

bodemtaken uit voor de provincie en de gemeenten op basis van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-

Holland Noord. Naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn 

tekstvoorstellen door de RUD NHN opgesteld om de huidige Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN aan te 

passen. Daarnaast bevatte de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling, die door de deelnemers van de 

Gemeenschappelijke Regeling in 2013 is vastgesteld, enkele “open” punten die later zouden worden ingevuld 
nadat hierover definitieve keuzes zijn gemaakt. Deze “open” punten zijn in de voorgenomen wijziging 
meegenomen. Het gaat hierbij: 

- om het grondgebied waar de RUD NHN is gevestigd; 

- door wie de rechtspositie en bezoldiging van de ambtenaren en van het personeel, werkzaam op  

   arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, wordt bepaald. 

Eveneens is in de voorgenomen wijziging meegenomen dat op 1 januari 2015 de gemeenten Alkmaar, Graft-De 

Rijp en Schermer zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Alkmaar. Tot slot betreft de wijziging het uittreden van 

de burgemeesters omdat de regeling niet ziet op taken waarvoor de burgemeesters bevoegd zijn. Voorgesteld 

wordt om in te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN. 

 

Inleiding 

Het Rijk, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben in 2009 afspraken 

gemaakt over verbetering van de kwaliteit en de uitvoering van VROM-taken, de zogenaamde 'package deal'. 

Enerzijds door het formuleren van kwaliteitscriteria, anderzijds door het oprichten van regionale 

uitvoeringsdiensten (RUD) die een basispakket uitvoeren.  De regionale uitvoeringsdienst moet congruent zijn 

met de veiligheidsregio. Reden voor de provincie Noord-Holland en de deelnemende gemeenten Alkmaar, 

Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, 

Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Schagen en Texel om een Gemeenschappelijke 

Regeling Noord-Holland Noord te treffen. De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord voert sinds 1 
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januari 2014 voornamelijk milieu- en bodemtaken uit voor de provincie en de gemeenten op basis van de 

Gemeenschappelijke Regeling Noord-Holland Noord. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

 

Kader 

Wet gemeenschappelijke regelingen 

 

Argumenten 

Wet gemeenschappelijke regeling: 

Op 1 januari 2015 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden. Bestaande 

gemeenschappelijke regelingen dienen, indien nodig, voor 1 januari 2016 te worden aangepast. In het kader 

hiervan is een juridische scan uitgevoerd met betrekking tot de huidige tekst van de Gemeenschappelijke 

Regeling RUD NHN. Naar aanleiding hiervan zijn tekstvoorstellen opgesteld door de RUD NHN om de regeling 

aan te passen.  

 

Nadere uitwerking open punten 

Daarnaast bevatte de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling, die door de deelnemers van de 

Gemeenschappelijke Regeling in 2013 is vastgesteld, enkele “open” punten die later zouden worden ingevuld 
nadat hierover definitieve keuzes zijn gemaakt. Deze “open” punten zijn in de voorgenomen wijziging 
meegenomen. Het gaat hierbij: 

- om het grondgebied waar de RUD NHN is gevestigd; De Uitvoeringsdienst is gevestigd op het grondgebied 

van de gemeente Hoorn. 

- door wie de rechtspositie en bezoldiging van de ambtenaren en van het personeel, werkzaam op 

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, wordt bepaald. Dit zal worden bepaald door het algemeen bestuur. 

 

Gemeentelijke Fusie 

Tot slot is in de voorgenomen wijziging meegenomen dat op 1 januari 2015 de gemeenten Alkmaar, Graft-De 

Rijp en Schermer zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Alkmaar. 

 

Uittreding Burgemeester 

De voorgenomen wijziging betreft eveneens het uittreden van de burgemeesters uit de regeling. Dit laatste 

omdat de regeling niet ziet op taken waarvoor de burgemeesters bevoegd zijn. 

  

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel komt niet in aanmerking voor een referendum op grond van Referendumverordening Den Helder 

2012 Artikel 2; lid c, gemeentelijke procedures. Op 23 maart 2015 heeft het algemeen bestuur van de RUD 

NHN besloten om de voorgenomen wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN voor te leggen 

aan de colleges en raden voor instemming respectievelijk toestemming. Deze procedure is conform de 

vigerende gemeenschappelijke regeling.     

 

Financiële consequenties 

Het voorstel vraagt geen financiële dekking en heeft geen financiële consequenties 

 

Communicatie 

Bekendmaking van de wijziging zal conform de Wet gemeenschappelijke regelingen plaatsvinden (openbare 

bekendmaking).  

 

Realisatie 

Na instemming respectievelijk toestemming van raden en colleges zal de Gemeenschappelijke Regeling RUD 

NHN definitief worden vastgesteld door het algemeen bestuur. 

 

Den Helder, 8 september 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  


