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Onderwerp:

Naamswijziging gemeenschappelijke regeling RUD NHN in OD NHN

Gevraagd besluit: Toe te stemmen met de naamswijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Noord –Holland Noord in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, en er tevens mee in te
stemmen dat de naamswijziging terugwerkt tot 1 maart 2019.

Publiekssamenvatting
De gemeenschappelijke regeling RUD NHN wil haar naam wijzigingen in Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord. Zij vraagt hiervoor instemming van de raden van de deelnemers.
Inleiding
Landelijk hebben veel Regionale Uitvoeringsdiensten hun naam gewijzigd in Omgevingsdienst. Ook de
gemeenschappelijke regeling RUD NHN wil haar naam wijzigingen in Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
In het AB van 18 november 2018 is ingestemd met de naamswijziging, onder voorwaarde dat de raden hierover
uiteindelijk zullen besluiten.
De wijziging betreft enkel de naam van de gemeenschappelijke regeling, er is geen wijziging van taken.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Betere herkenbaarheid van de gemeenschappelijke regeling.
Kader
Artikel 1 Wet Gemeenschappelijke Regelingen:
waarin staat dat de raad samen met andere gemeenten een gemeenschappelijke regeling mag treffen ter
behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten.
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)
Argumenten
De taken van de RUD NHN bestaan naast toezicht en handhaving ook uit specialisme en advies. Een
‘Regionale Uitvoeringsdienst’ richt zich nadrukkelijk op het uitvoeren van een vaste set van taken. Die naam
geeft daarmee een beperkt beeld van de gemeenschappelijke regeling. De naam ‘Omgevingsdienst’ doet recht
aan alle activiteiten, en onderlinge samenhang, die de RUD voor de gemeenten uitvoert.
Bovendien worden onder de Omgevingswet veel milieuaspecten aan gemeenten overdragen/overgelaten (het
zogenaamde ‘controlepaneel’). Hierdoor is een nauwe betrokkenheid van de RUD bij de beleidsvorming van de
opdrachtgevers van groot belang, en zal de RUD dus werkelijk als Omgevingsdienst moeten functioneren.
De terugwerkende kracht van het besluit tot naamswijziging is vanwege het feit dat de officiële stukken al zijn
opgemaakt met als datum 1 maart 2019. Het voorstel is abusievelijk nu pas naar de raden gestuurd.
Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Het voorstel is referendabel maar omdat het gaat over een besluit over een andere organisatie, lijkt het weinig
zinvol om hier een referendum over te houden.
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Duurzaamheid
Dit voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot duurzaamheid.
Financiële consequenties
Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.
Communicatie
Er zal vanuit de gemeente geen communicatie uitgaan, maar de RUD zal communiceren dat haar naam is
gewijzigd.
Realisatie
De naamswijziging zal worden behandeld in het AB van de RUD NHN / OD NHN nadat de deelnemende raden
hebben ingestemd.

Den Helder, 19 maart 2019.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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