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D. Stajcer/ A. van Doornik
wijziging Gemeenschappelijke Regeling

Geacht College,
Bij besluit van 9 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Noord
Holland Noord (OD NHN) besloten om aan haar deelnemers ter besluitvorming een wijziging van de
Gemeenschappelijke regeling (GR) Omgevingsdienst Noord-Holland Noord voor te leggen.
De redenen voor de wijziging van de GR OD NHN zijn de volgende:
•
•
•
•
•

De huidige GR OD NHN is niet geheel aangepast aan de huidige Wet gemeenschappelijke
regelingen (hierna: de wet). Dit geldt met name voor de bevoegdheidsverdeling tussen AB
en DB;
De Ambtenarenwet 2017 (ook bekend onder Wnra) is op 1januari 2020 in werking
getreden;
In verband hiermee dient het AB bevoegd te zijn om te kunnen deelnemen in de
Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO);
De afspraken in de publicatie “Governance in Noord-Holland Noord” van de Regietafel
gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord van januari 2019 nopen tot
aanpassingen;
Voor de volledigheid zijn de regels, die betrekking hebben op de terugneming van extra
taken of gedeeltelijke uittreding, verduidelijkt en aangevuld.

Voor deze wijziging dient de procedure als beschreven in artikel 1 van de wet gevolgd te worden.
Voordat u instemt met het AB besluit van 9 december 2020 tot wijziging van de GR, dient u hiervoor
toestemming te vragen aan Provinciale Staten (PS).
Op grond van het bepaalde in artikel 1 van de wet kunnen Provinciale Staten hun toestemming aan
de wijziging slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
Ik verzoek u om de wijziging van de GR zo spoedig mogelijk voor toestemming in Provinciale Staten
te brengen.
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Op grond van het bepaalde in de Wet zal de wijziging van de GR CD NHN door Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland bekend worden gemaakt in de Staatscourant.
Als bijlage is het besluit voor uw College gevoegd met daarin opgenomen de geconsolideerde versie
van de Gemeenschappelijke Regeling na wijziging. Voor de volledigheid is een stuk bijgevoegd met de
ambtelijke opmerkingen over de GR wijziging en de reactie daarop van de OD NHN. Tot slot is een
voorbeeld voor het raadsvoorstel bij deze brief gevoegd.
ent uiteraard vrij om het voorbeeld te wijzigen in uw eigen model.

ogacht nd,

P. vanDoor
Directeur
g vingsdienst Noord-Holland Noord
.

Bij lagen:
•
Getekend besluit van het AB;
•
Opmerkingen deelnemers (zoals aan de orde geweest in het AB);
•
Laatste versie GR (zoals aan de orde geweest in het AB);
•
Raadsvoorstel voor verlenen toestemming.
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