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Raadsvergadering d.d.  : 22 januari 2018 

 

Besluit nummer   : RB17.0080 

 

Onderwerp : Raadsvoorstel tot het vaststellen van de notitie ‘informatievoorziening  
   gemeenschappelijke regelingen’. 
 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO17.0092 van het presidium van de gemeenteraad van Den Helder van  

13 november 2017; 

 

gelezen de reactie van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 4 december 2017, 

kenmerk AU17.11029; 

 

gelezen de toelichting van de griffier op het raadsvoorstel, kenmerk IR17.0198; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissie Bestuur en Middelen op 9 januari 2018; 

 

besluit: 

de notitie “informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen” vast te stellen, wat betekent dat de raad: 
1. gemeenschappelijke regelingen waarvoor een openbaar lichaam is ingesteld verzoekt om vanaf  

 1 januari 2019 jaarlijks uiterlijk 1 januari een kadernota met  financiële en beleidskaders met de 

onderwerpen als beschreven in bijlage 1 aan te bieden aan de raden, waarvoor de raden uiterlijk  

 1 maart een zienswijze kunnen afgeven; 

2. de notitie “bestuursrapportages” (bijlage 2) vaststelt en als handreiking aanbiedt aan gemeenschappelijke 

regelingen; 

3. gemeenschappelijke regelingen verzoekt om vanaf 1 maart 2018 uitvoering te geven aan de 

uitgangspunten voor publicatie van agenda’s en bijbehorende stukken voor vergaderingen van het 
algemeen bestuur (bijlage 3); 

4. de uitgangspunten voor werkbezoeken vaststelt (bijlage 4); 

5. het onderzoeksvoorstel voor evaluaties van gemeenschappelijke regelingen vaststelt (bijlage 5); 

6. de uitgangspunten voor majeure beleidsprocessen van gemeenschappelijke regelingen vaststelt  en als 

handreiking aanbiedt aan gemeenschappelijke regelingen (bijlage 6); 

7. het college van burgemeester en wethouders verzoekt om bij de eerstvolgende wijziging van een 

gemeenschappelijke regeling de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming te brengen met de 

notitie “informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen”;   
8. de griffier verzoekt om voorstellen te doen over hoe de raad lokaal en/of regionaal de aandacht voor 

gemeenschappelijke regelingen kan verdelen, rekening houdend met de profielen van de 

gemeenschappelijke regelingen; 

9. het college van burgemeester en wethouders opdraagt dit besluit te betrekken bij de in voorbereiding zijnde 

actualisatie van de nota Verbonden partijen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 22 januari 2018. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  


