Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur op 13 juli
Locatie: Gemeentehuis van de gemeente Stede Broec, kamer 1.13
Start vergadering om 16.00 uur
Agendapunt
Welkom door de zittende voorzitter

1

Doel

Bijlage

2

Verkiezing dagelijks bestuur en voorzitter bestuur
(de gekozen voorzitter zal het vervolg van de vergadering voortzetten)

3

Vaststellen agenda

Vaststellen

4

Verslag van de vergadering van 13 april 2022

Vaststellen

5

Mededelingen en ingekomen stukken
- Brieven wijziging wet GR
- Implementatie Wet Open Overheid
- Subsidie wandelpad
- Subsidievaststelling wandelnetwerk Westfriesland
- Nieuwsbericht aandelen Recreatie Noord-Holland
- Infographic en highlights routenetwerken
- Jaaroverzicht 2021 en Jubileumuitgaven 5 jaar Natuur- en
Recreatieplan (deze stukken zijn via de nieuwsbrief verzonden)
- Rapport Druk en Draagkracht natuur- en recreatiegebieden
Artikel: Tekort aan recreatieruimte in Noord-Holland - Provincie
Noord-Holland
Onderzoek: Documenten - Provincie Noord-Holland

Ter kennisname

6

Jaarstukken 2021
(6c, het overzicht van zienswijzen wordt nagezonden)

Vaststellen

6a, 6b, 6c

7

Begroting 2023
(7c, het overzicht van zienswijzen wordt nagezonden)

Vaststellen

7a, 7b, 7c

8

Actualisatie Natuur- en Recreatieplan

Ter kennisname

8a, 8b

9

Rondvraag

10

Sluiting

De secretaris,
Karel Schoenaker

4

5a, 5b, 5c
5d
5e
5f
5g, 5h, 5i

Algemeen Bestuur Recreatieschap Westfriesland
Datum
: 13 april 2022, 16.00 uur
Locatie
: Schootsvel 3, 1671 ND Medemblik
Bestuur:
N. Slagter (Stede Broec, voorzitter DB en AB),
R. van Dolder (AB lid Koggenland, tevens DB lid),
S. Broersma (Hoorn, tevens DB lid en vice-voorzitter),
M. Pijl, (Drechterland),
R. Tesselaar (Opmeer),
H. Nederpelt (Medemblik).
Aanwezig ambtelijke ondersteuning:
K. Schoenaker (directeur/beleidsmedewerker),
P. Oud (Financieel consulent SED-organisatie/Recreatieschap),
P. Copier (Hoofd Groen- en Recreatiebeheer),
Afwezig (met bericht):
E. van Zuijlen (AB lid Enkhuizen),
J.E. Reitsma (adviseur Strategie en Innovatie SED/notulen).

1

Strekking en beslispunten van de vergadering van het algemeen bestuur
Agendapunt
Voorgesteld Bijlage
besluit
Welkom
1

Besluit
Eduard van Zuijlen en Johan Erik Reitsma hebben zich afgemeld.
De voorzitter staat even stil bij de vergaderlocatie. De bouw van het pand is met name voor de
medewerkers van Groen- en Recreatiebeheer een belangrijk besluit geweest. We mogen trots zijn op het
resultaat en vinden het fijn het algemeen bestuur hier te mogen ontvangen. Na de vergadering krijgt
het algemeen bestuur een rondleiding.

2

Vaststellen agenda

Besluit: de agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

3

Verslag van de vergadering van 23 maart 2022

Vaststellen

4

Mededelingen en ingekomen stukken:

Ter
kennisname

2

Besluit: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
Uiterlijk 15 april stuurt het dagelijks bestuur de gemeenten de Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 toe
voor behandeling in de raden. Parallel daaraan sturen wij de stukken ook ter informatie aan het
algemeen bestuur toe. Dit omdat wij het belangrijk vinden dat het algemeen bestuur op de hoogte is
wat er aan de gemeenten is aangeboden.
Naast de jaarstukken is er ook een beeldend Jaaroverzicht 2021 gemaakt. Dit jaar is dit ook voorzien
van een jubileumuitgave van het vijfjarig bestaan van het Natuur- en Recreatieplan. Deze stukken zullen
komende week worden gepubliceerd in nieuwsbrieven en via sociale media.

5

Acties Kerntaken

Vaststellen

5a, 5b, 5c

Naar aanleiding van de kerntakendiscussie eind 2020 voert het Recreatieschap een aantal acties uit. Via
dit document wordt het algemeen bestuur hiervan op de hoogte gehouden.
Een van deze acties is het onderzoek van de mogelijkheden van een Groenfonds. Een fonds dat gevoed
zou moeten worden vanuit de woningbouw. Over dit idee is het algemeen bestuur eerder geïnformeerd.
Dit concept is onderzocht en blijkt vrijwel onmogelijk om uit te voeren. Om toch aan de noodzakelijke
opgave voor voldoende natuur- en recreatiegebieden te voldoen zal het Recreatieschap dit onderwerp
blijven agenderen en bij de verschillende betrokken partijen onder de aandacht brengen én houden.
In het stuk staat vermeld dat de gemeente Enkhuizen heeft aangegeven dat het bestuur van het
Recreatieschap er rekening mee moet houden dat op enig moment in de nabije dan wel verre toekomst
Enkhuizen zal voorstellen om het beheer van het Enkhuizerzand of een deel daarvan onder vergelijkbare
condities als nu stadsstrand Hoorn over te dragen aan het Recreatieschap. Het algemeen bestuur geeft
aan hierover graag het gesprek aan te gaan met Enkhuizen maar op voorhand hier nog geen uitspraak
over te kunnen doen.
Besluit: het AB stemt in met het voorstel

6

Voorjaarsrapportage 2022

Vaststellen

6a, 6b, 6c

De Voorjaarsrapportage bevat een aantal mutaties die betrekking hebben op stijgende kosten en
loonontwikkelingen. Daar tegenover staat een voordeel door renteherziening.
Het algeheel financieel totaal komt in de Voorjaarsnota nu op 0 uit, er blijft voor de rest van 2022
€ 25.000 beschikbaar voor onvoorziene kosten.
Indien de hoge inflatie gaat leiden tot kostenoverschrijding wil het bestuur (via het dagelijks bestuur)
tijdig gerapporteerd worden.
Besluit: het AB stemt in met het voorstel

7

Boardletter

Voor
akkoord

7a, 7b

Er is een stijgende lijn te zien in de verbeteringen in de interne organisatie. De opgave hiervoor ligt voor
het grootste deel bij de ondersteunende SED-organisatie. Zowel de eigen organisatie als de SED werkt er
hard aan om de bevindingen uit de Boardletter op te volgen.
Besluit: het algemeen bestuur stemt in met de boardletter en de ambtelijke reactie

8

Rondvraag

9

Sluiting

De secretaris,
Karel Schoenaker

Het algemeen bestuur stelt voor om deze bestuursperiode af te sluiten met een etentje gezamenlijk met
het nieuwe bestuur. Zodra alle (nieuwe) leden bekend zijn zal er een datum worden geprikt door het
secretariaat van het Recreatieschap.

De voorzitter,
Nico Slagter

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
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Datum

19 april 2022

Betreft

wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen

Uw kenmerk

Geachte heer/mevrouw,
Met ingang van 1 juli 2022 treedt een wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen in werking.1 Deze wijziging heeft als doel de democratische legitimatie
van gemeenschappelijke regelingen en de kaderstellende en controlerende rol van
gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen in
relatie tot gemeenschappelijke regelingen te versterken. Om de kaderstellende en
controlerende rol van de volksvertegenwoordiging beter in te kunnen vullen en de
democratische legitimatie te verbeteren wordt met deze wetswijziging een aantal
aanpassingen en aanvullingen geïntroduceerd op de al bestaande wettelijke
bevoegdheden en instrumenten. Een aantal van deze wijzigingen treedt op 1 juli
direct in werking, maar een ander deel zal binnen twee jaar na inwerkingtreding
geïmplementeerd moeten worden in alle gemeenschappelijke regelingen. Met
deze brief informeer ik u over deze wijzigingen.
Volksvertegenwoordigingen2 krijgen door deze wijziging meer mogelijkheden om
invloed uit te oefenen op samenwerkingsverbanden. De verschillende
aanpassingen en aanvullingen zullen hierna kort worden toegelicht.
De wijzigingen van de War ziin onder te verdelen in drie categorieën:
1. De versterking van de positie van gemeenteraden bij besluitvorming in
gemeenschappelijke regelingen.
2. De introductie van aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden.
3. Het verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot het
functioneren van de regeling.
Ad. 1 Versterken positie raden bij besluitvorming in gemeenschappelijke regeling
a.

Zienswijze bii treffen regeling: Om de positie van de raad te
verbeteren wordt de raad het recht toegekend om bij een
ontwerpregeling een zienswijze naar voren te brengen. De raad

1 Stb. 2022, 18 (voorde parlementaire behandeling zie Kamerstukken 33 513).
2 Waar hierna wordt gesproken over gemeenteraden of raden worden tevens provinciale
staten en de algemene besturen van waterschappen bedoeld.
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kan zijn opvatting binnen acht weken kenbaar maken. Wanneer
volgens de raad te weinig is gedaan met een zienswijze kan de
raad ervoor kiezen geen toestemming te verlenen voor de
gemeenschappelijke regeling.
b. Zienswijze voor besluiten: Ook wordt een verplichting
geïntroduceerd om in de gemeenschappelijke regeling afspraken
te maken over welke besluiten van het bestuur van een
gemeenschappelijke regeling vatbaar zijn voor een zienswijze aan
de gemeenteraden. Hierdoor wordt het voor gemeenteraden
mogelijk hun opvatting te geven over een voorgenomen besluit.
In de gemeenschappelijke regeling kan ook worden afgesproken
dat geen besluiten vatbaar zijn voor een zienswijze van de
gemeenteraden, maar dat is dan een keuze waar de
gemeenteraden bij het voorleggen van de wijzigingsregeling mee
in dienen te stemmen (art. 1 Wgr).
c. Gemeenschappelijke adviescommissie: De gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten krijgen de mogelijkheid om bij een
gemeenschappelijke regeling zijnde een openbaar lichaam een
gemeenschappelijke adviescommissie in te laten stellen bestaande
uit raadsleden van de deelnemende gemeenten. Door middel van
deze adviescommissie kunnen gemeenteraden in een vroeg
stadium worden betrokken bij geplande besluiten van het bestuur
van het openbaar lichaam. Daarnaast kan de adviescommissie het
bestuur adviseren omtrent voorgenomen besluiten en
(gezamenlijke) standpunten van de raden van de deelnemende
gemeenten ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling
(openbaar lichaam) voorbereiden.
De gemeenschappelijke adviescommissie is onderdeel van de
gemeenschappelijke regeling en wordt daarom ingesteld door het
algemeen bestuur. Het algemeen bestuur van een
gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam) is verplicht om
de commissie in te stellen als de raden hierom vragen. Er is geen
sprake van delegatie van bevoegdheden aan de
gemeenschappelijke adviescommissie. Uiteindelijk blijven de
raden beslissingsbevoegd.
d. Afspraken over participatie: In elke regeling moet worden
opgenomen of, en zo ja op welke wijze, burgers de mogelijkheid
krijgen tot inspraak over bepaalde onderwerpen die bij de
gemeenschappelijke regeling zijn belegd.
e. Actieve informatieplicht: Het bestuur van de gemeenschappelijke
regeling heeft een actieve informatieplicht over wat er binnen de
regeling speelt. Deze informatieplicht komt overeen met de
informatieplicht die het college van B&W heeft ten opzichte van de
gemeenteraad. In de gemeenschappelijke regeling moeten
afspraken worden gemaakt over de wijze waarop deze informatie
wordt aangeleverd.
f. Extra vergoeding voor lidmaatschap nieuwe gemeenschappelijke
commissies: Raadsleden die naast hun reguliere
raadslidmaatschap lid zijn van een gemeenschappelijke
adviescommissie of een gemeenschappelijke
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onderzoekscommissie, zoals geïntroduceerd met deze
wetswijziging, kunnen aanspraak maken op een extra vergoeding.
Voor de hoogte van de aanvullende vergoeding wordt aangesloten
bij de hoogte van bestaande vergoedingen, zoals geregeld in het
Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Kenmerk
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Ad. 2 De introductie van aanvullende controle-instrumenten voor
gemeenteraden
g.

Recht van onderzoek: Door het recht van onderzoek, ook wel
recht van enquête genoemd, krijgen de gezamenlijke
gemeenteraden de mogelijkheid om een gezamenlijke enquête uit
te voeren naar de bestuursvoering van een gemeenschappelijke
regeling. Voorwaarde voor de instelling van een
gemeenschappelijke onderzoekscommissie is dat alle raden
hiermee instemmen. Verder is het van belang dat een
gezamenlijke enquête niet kan worden ingesteld als een
gemeenschappelijke regeling getroffen of mede getroffen is door
de raden.
h. Onderzoeksmogelijkheden lokale rekenkamers: Rekenkamers zijn
al bevoegd onderzoek te verrichten bij gemeenschappelijke
regelingen, inlichtingen in te winnen, documenten te vorderen en
indien nodig bij de betrokken instelling een onderzoek in te
stellen. Met deze wijziging wordt verduidelijkt dat de lokale
rekenkamers, waaronder gezamenlijke rekenkamers, de
mogelijkheid hebben om onderzoek te doen naar het gevoerde
bestuur van een gemeenschappelijke regeling waaraan een
gemeente deelneemt.
Ad. 3 Het verbeteren van de positie van gemeenteraden met betrekking tot
het functioneren van de regeling
i-

j.

Afspraken over evaluatie: Het wordt verplicht om afspraken te
maken over evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. De
meerwaarde van een evaluatie is dat periodiek wordt stilgestaan
bij het functioneren van de gemeenschappelijke regeling. Waar de
evaluatie specifiek op gericht moet zijn, hoe vaak die moet
plaatsvinden en op welke wijze wordt niet voorgeschreven. Er kan
dus ook worden gekozen voor de afspraak om de regeling niet te
evalueren, maar dit is dan een bewuste keuze waar de
gemeenteraad bij het voorleggen van de wijzigingsregeling mee
dient in te stemmen.
Afspraken over uittreding: Met het oog op mogelijke uittreding uit
een gemeenschappelijke regeling kan niet langer worden volstaan
met de afspraak dat het (algemeen) bestuur de
uittredingsvoorwaarden vaststelt. Voortaan moeten in ieder geval
afspraken worden gemaakt over de gevolgen voor het vermogen
voor de rechtspersoon, waarbij moet worden gedacht aan
afspraken over personeel, contracten, huisvesting en
investeringen.
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k.

Aanpassing begrotingscyclus: Bijdragen aan een
gemeenschappelijke regeling zijn verplichte uitgaven voor een
gemeente die moeten worden verwerkt in de begroting van de
gemeente zelf. Om gemeenteraden meer positie te geven in de
begrotingscyclus van een gemeenschappelijke regeling is ervoor
gekozen de termijnen voor de indiening van de kadernota,
ontwerpbegroting en begroting aan te passen. De
begrotingscyclus van gemeenschappelijke regelingen sluit
daardoor beter aan op die van gemeenten, waardoor het voor
gemeenteraden gemakkelijker wordt te overzien wat de gevolgen
zijn van uitgaven aan regelingen voor de eigen gemeente. Ook
krijgen gemeenteraden langer de tijd om een zienswijze op de
concept-begroting van een regeling te geven en ontvangen zij de
kadernota later.
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Van deze wijzigingen treden de zienswijze van de gemeenteraad bij het treffen,
wijzigen, uittreden of beëindigen van een regeling, de bevoegdheid om een
gemeenschappelijke adviescommissie in te (laten) stellen, de actieve
informatieplicht, het recht van onderzoek, de onderzoeksmogelijkheden van
lokale rekenkamer(commissie)s en de wijziging in de begrotingscyclus per 1 juli
direct in werking. De overige wijzigingen vragen om een vertaling binnen elke
gemeenschappelijke regeling. U heeft twee jaar de tijd om hierin te voorzien
(uiterlijk 1 juli 2024).
Omdat de wijzigingswet op 1 juli 2022 in werking treedt, kan deze wijziging
gevolgen hebben voor de termijnen die bij de begrotingscyclus voor 2023 worden
gehanteerd. In de praktijk zullen veel gemeenschappelijke regelingen al vóór 1
juli hun ontwerpbegrotingen aan de vertegenwoordigende organen toezenden
voor een zienswijze. Het is van belang dat de gemeenschappelijke regelingen
hierbij reactietermijnen stellen conform de nieuwe termijnen die op 1 juli 2022
ingaan. Dit betekent concreet dat de gemeenschappelijke regelingen een
reactietermijn dienen op te nemen die eindigt na het zomerreces. Uitzondering
hierop vormen die procedures waarvoor de zienswijzetermijn eindigt voor 1 juli.
In deze gevallen mag rekening worden gehouden met de verruiming, maar is dit
niet verplicht.
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen via de postbus info.openbaarbestuur@minbzk.nl.

De minister varuBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

i/vL/

nk

ins

Slot
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Aan:
De presidia, gemeenteraden en colleges van de gemeenten1 in Noord-Holland Noord
Provinciale Staten en het college van gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland
Ter kennisname:
De leden van het Dagelijks Bestuur, Algemeen Bestuur en Directies van de Gemeenschappelijke
Regelingen in Noord-Holland Noord
De gemeenten buiten het werkgebied van de regietafel, die wel participeren in de GR die binnen ons
gebied vallen, te weten: de gemeenten: Uitgeest, Hillegom, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer,
Oostzaan, Wormerland, Heemskerk, Zaanstad, Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.
Datum: 23/05/2022
Onderwerp: Invoering wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
Bijlagen (2): 1. Brief BZK dd 19 april 2022 (Kenmerk 2022-0000102455)
2. Brochure “Governance Noord-Holland Noord, goed samenwerken in
gemeenschappelijke regelingen”, inclusief overzicht gemeenschappelijke
regelingen in NHN

Geachte colleges en leden van de gemeenteraden en provinciale staten in Noord-Holland Noord,

Aanleiding en inhoud van deze brief
Per 1 juli 2022 wordt een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) doorgevoerd. De
bedoeling van deze wetswijzing is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de
gemeenschappelijke regelingen. In bijgaande brief vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken van
19 april 2022 vindt u verdere informatie over de wijzigingen. Een deel van de wijzigingen is verplicht,
en bij een deel is het aan de gemeenteraden en gedeputeerde staten hierover te beslissen.
De gewijzigde wetgeving gaat in per 1 juli 2022 en heeft een invoeringstermijn van twee jaar. Dit
betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 alle gemeenschappelijke regelingen moeten zijn aangepast aan de
wetswijziging. En dat betekent dat alle raden in de voorbereiding van deze herziening voor elke
regeling moeten aangeven, welke wijzigingen ze wenselijk vinden. En dat alle deelnemers voor 1
juli 2024 elke herziene regeling moeten vaststellen. Overigens moeten nieuwe gemeenschappelijke
regelingen, die worden opgericht na de ingangsdatum van de wetswijziging, direct voldoen aan de
gewijzigde wet.
Het gaat zowel om regelingen waar alle gemeenten uit Noord-Holland Noord (NHN) aan
deelnemen, als om regelingen waaraan een deel van uw gemeenten (en soms ook andere
gemeenten en de provincie Noord-Holland) deelneemt. Zo bent u gezamenlijk eigenaar van de
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de GGD Hollands Noorden en, samen met de provincie
Noord-Holland, van de Omgevingsdienst NHN. Hiernaast gaat het om gezamenlijk eigenaarschap
van bijvoorbeeld verschillende recreatieschappen, participatiebedrijven en archieven.
Voorgestelde aanpak en fasering van het Wgr-traject
Het wijzigingstraject vraagt veel inspanningen van alle betrokkenen. De Regietafel, die in 2018 is
opgericht met het doel de samenwerking tussen alle betrokkenen bij de gemeenschappelijke regelingen
in Noord-Holland Noord beter te laten functioneren, neemt hierin graag het voortouw. In de brief die u
afgelopen zomer van ons heeft ontvangen, hebben we dit ook aangestipt. Met regievoering vanuit de
Regietafel, waarin vanuit elk van de drie subregio’s in Noord-Holland Noord burgemeesters,
gemeentesecretarissen, griffiers en directeuren van gemeenschappelijke regelingen vertegenwoordigd
Dit betreft de volgende gemeenten:
Kop van Noord-Holland:
Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel
West-Friesland:
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec
Regio Alkmaar:
Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest
1

zijn, verwachten we bij te kunnen dragen aan effectiever en efficiënter werken en op die manier alle
betrokken raadsleden, griffies, colleges, ambtenaren en gemeenschappelijke regelingen te ontlasten.
Wij werken vanuit de Regietafel aan een startdocument voor het Wgr-traject dat in het najaar zal
worden voorgelegd aan alle gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Uitgangspunt bij de inrichting
van het proces is dat de gemeenteraden in Noord-Holland Noord bij de start van dit traject een
opdracht verstrekken en vanaf het begin worden betrokken, zodat hun richtinggevende en
kaderstellende rol goed kan worden ingevuld.
De regietafel heeft het volgende proces voor ogen:
Procestap 1 Mei - Juli 2022 Informatie
In deze fase informeren we u op hoofdlijnen over de bedoeling en inhoud van de wijzigingen. En
ter voorbereiding op fase 2 wordt u ook geïnformeerd over de onderwerpen waarin
gemeenteraden keuzes mogen/moeten maken.
Beoogd resultaat: u bent geïnformeerd over de opgave die op u afkomt en de manier waarop u
tijdig in positie wordt gebracht om besluiten te nemen.
Processtap 2 Juli - oktober/november 2022 Startdocument voor het Wgr-traject
In deze fase komen we tot een door de raden vastgesteld startdocument, waarin aangegeven
wordt op welke manier stap voor stap wordt toegewerkt naar besluitvorming in de
gemeenteraden.
Beoogd resultaat: vastgesteld startdocument voor het Wgr-traject.
Processtap 3 November 2022 - juni/juli 2023 Kaderstelling
Deze fase werkt toe naar kaderstellende besluiten in juni/juli 2023 waarin raden vaststellen
welke wijzigingen de gemeenteraden op welke manier willen invullen in alle/een deel van de
gemeenschappelijke regelingen.
Beoogd resultaat: kaderstellende besluiten.
Processtap 4 juni/juli 2023 - maart/juni 2024 Besluitvorming
In deze fase worden alle GR-en aangepast conform de kaderstellende besluiten. Alle raden in
NHN en Provinciale Staten besluiten vervolgens over de gewijzigde GR-en waar men aan
deelneemt.
Beoogd resultaat: alle regelingen zijn voor 1 juli 2024 conform wet gewijzigd en gepubliceerd.
Processtap 5 maart - juni 2024 Implementatie
Met publicatie in de Staatscourant is de nieuwe regelgeving (op papier) geïmplementeerd. De
besluiten kunnen ertoe leiden dat gemeenschappelijke regelingen nog acties moeten
ondernemen in de bedrijfsvoering om te komen tot de daadwerkelijke implementatie van de
besluiten. Per GR wordt in beeld gebracht of dit van toepassing is en welke acties dit betreft.
Beoogd resultaat: overzicht inzet GR komende periode.

Wat kunt u de komende periode van ons verwachten?
Binnenkort sluiten we vanuit de Regietafel graag aan bij de reeds geplande regionale
raadsledenbijeenkomsten in uw deelregio. Tijdens deze sessies nemen we u met behulp van een
presentatie graag wat uitgebreider mee in de ontwikkelingen en vernemen we graag de
aandachtspunten die u ons voor dit traject wilt meegeven. Als u onverhoopt verhinderd bent bij de
geplande avond in uw eigen deelregio, maar de presentatie wel graag wil bijwonen, dan bent u
uiteraard ook van harte welkom op een avond in een andere deelregio.
Ook organiseren we komende periode een overleg met de directeuren van alle gemeenschappelijke
regelingen, om ook de aandachtspunten vanuit het perspectief van de GR-en mee te nemen in dit
traject. Ten slotte zorgen we er uiteraard voor dat alle ambtelijke organisaties en griffiers ook goed op
deze ontwikkeling worden aangesloten.
De input die u ons meegeeft tijdens genoemde bijeenkomsten nemen we mee in een, nog op te
stellen, startdocument. Hierin beschrijven we de plannen voor de komende twee jaar en doen we ook
voorstellen voor de te hanteren spelregels in dit traject. Dit startdocument ontvangt u na de zomer ter
vaststelling. Zodat we vervolgens op basis van een vastgestelde opdracht met de verdere uitvoering
aan de slag kunnen gaan.

Brochure over de samenwerking in gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord Bij
deze brief ontvangt u de (geactualiseerde) brochure “Governance Noord-Holland Noord, goed
samenwerken in gemeenschappelijke regelingen”. In deze brochure is beschreven hoe we in NoordHolland Noord met elkaar samenwerken als het gaat om de gemeenschappelijke regelingen.
Beschreven is onder andere hoe alle rollen zich tot elkaar verhouden en welke afspraken we met
elkaar hanteren in de zogeheten zienswijzeprocedure op de kaders, begroting en verantwoording van
de gemeenschappelijke regelingen. In de brochure is een overzicht opgenomen van alle
gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord en welke gemeente aan welke regeling
deelneemt. Meer specifieke informatie over de aard van de gemeenschappelijke regelingen en
bijvoorbeeld de bijdrage vanuit uw gemeente, leest u in de paragraaf verbonden partijen van uw
begroting en jaarrekening.
Tot slot
We hopen u met deze brief een eerste beeld te hebben gegeven van de uitdaging die voor ons ligt.
Graag zien we u tijdens de regionale raadsinformatieavond. Mocht u vragen hebben, dan adviseren
we raadsleden om contact op te nemen met uw eigen griffier. Ook kan contact worden opgenomen
met de secretaris van de Regietafel (henriettevdheuvel@mac.com / 06 38506756).
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