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Betrokkenheid gemeenschappelijke regelingen 

De werkgroep informatievoorziening heeft de afgelopen maanden intensief gewerkt aan het leveren van 

de producten van het project informatievoorziening. Voordat deze producten – via de griffiers van de 18 

gemeenten in Noord-Holland Noord – worden aangeboden aan de presidia, zal op 18 mei 2017 een 

bijeenkomst met de directies van de gemeenschappelijke regelingen plaatsvinden.  

Doel van deze bijeenkomst is om de directies te informeren over de producten en om feedback te 

krijgen op deze producten. Deze feedback zal meegenomen worden in het vervolgtraject.  

 

Deze tussenstap betekent dat presidia na het zomerreces van 2017 een ontwerp-raadsvoorstel kunnen 

verwachten waarbij de producten zijn gevoegd.  

 

Stand van zaken ontwikkeling negen producten 

1. Format en procedure voor de kadernota 

De format en procedurebeschrijving zijn gereed. In de format wordt beschreven wat er in de 

kadernota zou moeten staan en in de procedurebeschrijving wordt aangegeven op welke wijze 

de raad wordt betrokken bij de kadernota. Met de Veiligheidsregio is er contact om ervoor te 

zorgen dat deze producten toegankelijk en aantrekkelijk worden gemaakt.  

 

2. Format en procedure voor tussentijdse rapportages  
De format is inmiddels afgerond. Eerder werd reeds aangegeven 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.  

 

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

Geïnventariseerd is wanneer de AB’s van de gemeenschappelijke regelingen in 2017 vergaderen 
en welke werkwijzen de gemeenschappelijke regelingen hanteren voor het aanleveren van de 

AB-stukken. Op basis daarvan zullen voorstellen aan de gemeenschappelijke regelingen worden 

gedaan over de vanaf 2018 te volgen werkwijze.  

 

4. Werkbezoekenkalender  

Er zijn uitgangspunten ontwikkeld voor werkbezoeken van de raad aan gemeenschappelijke 

regelingen. Leidend daarbij is dat bevorderd wordt dat er structurele aandacht is van de raden 

voor gemeenschappelijke regelingen, passend bij de rol van de raad.  

 

5. Evaluaties gemeenschappelijke regelingen  

Er is een beschrijving ontwikkeld, waarin o.m. wordt aangegeven op welke wijze (o.a. in welke 

frequentie) evaluaties kunnen plaatsvinden en welke onderzoeksvragen daarbij aan de orde 

zijn. In de beschrijving wordt een relatie gelegd met de risicoprofielen van de 

gemeenschappelijke regelingen.  

 

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  

Op basis van de wettelijke bepalingen waarin wordt aangegeven welke instrumenten er zijn 

voor raden en raadsleden, is een advies ontwikkeld over de toepassing daarvan.  

 

7. Werkprocessen voor majeure beleidsinhoudelijke trajecten van gemeenschappelijke 

regelingen  

Er is een concept-werkproces beschikbaar. Met dit proces wordt beoogd de raden tijdig te 

betrekking bij omvangrijke beleidsinhoudelijke trajecten van gemeenschappelijke regelingen. 

Uitgangspunt hiervoor is de kaderstellende en controlerende rol van de raad.  

 



8. Wijzigingen in bestaande werkafspraken en werkwijzen 

Nadat de producten 1-7 zijn afgerond, zal geïnventariseerd worden of/welke bestaande 

werkafspraken en werkwijzen gewijzigd kunnen worden. Dit zal beschreven worden in de 

voorstellen richting presidium en raad.   

 

9. Verankering van de informatievoorzieningsafspraken 

Dit komt in het raadsvoorstel dat in 2017 in procedure wordt gebracht aan de orde.  

 

 

 

De werkgroep informatievoorziening 

April 2017 

 

 

Dit voortgangsbericht wordt aangeboden aan: 

- Griffiers (t.b.v. presidium en driehoeksoverleg met burgemeester en secretaris) 

- Proces- en regiegroep 

- Directies gemeenschappelijke regelingen NHN 


