Gemeente Langedijk

Raadsvergadering

: 6 oktober 2015

Agendanummer

: 7

Portefeuillehouder

: P.J. Beers

Afdeling

: Veiligheid, Vergunningen en Handhaving

Opsteller

: M.A.C. (Theo) Quist

Voorstel aan de raad

Onderwerp

:

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
(49)

Programma

:

Milieu en volksgezondheid

Gevraagde beslissing:
1.
2.

instemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord;
de burgemeester toestemming verlenen op grond van artikel 1, tweede en derde lid, van de Wet
gemeenschappelijke regelingen in samenhang met artikel 36 van de gemeenschappelijke
regeling te mogen uittreden uit de gemeenschappelijke regeling.

Aanleiding/vraagstelling:
Op 1 januari 2015 is de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking getreden.
Bestaande gemeenschappelijke regelingen dienen, indien nodig, voor 1 januari 2016 te worden
aangepast. In het kader hiervan is een juridische scan uitgevoerd met betrekking tot de huidige tekst
van de Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN. Naar aanleiding hiervan zijn tekstvoorstellen
opgesteld om de regeling aan te passen. De voorgenomen wijziging betreft met name die passages
die al in een hogere wetgeving zijn geregeld en het uittreden van de burgemeesters uit de regeling. Dit
laatste omdat de regeling niet ziet op taken waarvoor de burgemeesters bevoegd zijn.
Daarnaast bevatte de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling, die door de deelnemers van de
Gemeenschappelijk Regeling in 2013 is vastgesteld, enkele “open” punten die later zouden worden
ingevuld nadat hierover definitieve keuzes zijn gemaakt. Deze “open” punten zijn in de voorgenomen
wijziging meegenomen. Het gaat hierbij om:
het grondgebied waar de RUD NHN is gevestigd;
door wie de rechtspositie en bezoldiging van de ambtenaren en van het personeel, werkzaam op
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, wordt bepaald.

Eveneens is in de voorgenomen wijziging meegenomen dat op 1 januari 2015 de gemeenten Alkmaar,
Graft-De Rijp en Schermer zijn opgegaan in de nieuwe gemeente Alkmaar.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Geen

Financiële aspecten:
Het voorstel vraagt geen financiële dekking en heeft geen financiële consequenties.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Bekendmaking van de wijziging zal conform de Wet gemeenschappelijke regelingen plaatsvinden
door het provinciebestuur van Noord-Holland.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Aanbiedingsbrief bij de voorgestelde wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord met daarin de voorgestelde aanpassingen.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Geen

Zuid-Scharwoude, 28 augustus 2015
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2015, nummer 49;

besluit:

1.
2.

in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling van de Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord;
de burgemeester toestemming te verlenen op grond van artikel 1, tweede en derde lid, van de
Wet gemeenschappelijke regelingen in samenhang met artikel 36 van de gemeenschappelijke
regeling te mogen uittreden uit de Gemeenschappelijke Regeling.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 6 oktober 2015.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

drs. G.C.I. Kager

