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Gevraagde beslissing(en)
In te stemmen met de naamwijziging van de RUD NHN.
Inleiding
In het Algemeen Bestuur van de RUD NHNH van 11 juli 2018 is een voorstel tot naamswijziging van de RUD
NHN besproken. Een meerderheid van de deelnemers steunde een voorstel tot naamswijziging in
“Omgevingsdienst”, omdat deze term symboliseerde dat de organisatie het blijvende vertrouwen van haar
eigenaren heeft en klaar is voor de toekomst. Daarnaast zal het voor iedereen, burgers, bedrijven en
deelnemers, duidelijk zijn, dat een omgevingsdienst belast is met de uitvoering van het omgevingsrecht en de
Omgevingswet.
Na een schriftelijke ronde is uiteindelijk besloten om voor de RUD NHN een naamswijziging voor te stellen
aan de deelnemers. De nieuwe naam, als alle deelnemers het accorderen, zal zijn: Omgevingsdienst NoordHolland Noord (afgekort OD NHN).
De Wet gemeenschappelijke regelingen
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.
Alle wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling dienen daarom aan de raad ter besluitvorming te
worden voorgelegd.
Gezien het vorenstaande wordt aan u voorgesteld akkoord te gaan met de naamswijziging, omdat deze beter
aansluit bij de praktijk, voor nu en als de Omgevingswet in werking is getreden.
Beoogd resultaat
Een naam die beter aansluit bij de praktijk en ook geschikt is als de Omgevingswet in werking is getreden.
Argumenten
1.

Zichtbaarheid en herkenbaarheid
Door nu met een nieuwe naam te gaan werken die beter aansluit bij de praktijk wordt niet
alleen de zichtbaarheid, maar ook de herkenbaarheid. Bovendien wordt gelijk duidelijk welke
activiteiten deze dienst uitvoert.

Kanttekeningen
1.

Instemmen met naamswijziging
Een naamswijziging betekent ook een update van de bestaande logo en andere
communicatietools en daar zijn kosten mee gemoeid. De deelnemers zullen geen bijdrage
hoeven te leveren omdat de kosten uit de lopende begroting kunnen worden gehaald.

Communicatie
Na besluitvorming wordt het bestuur van de RUD NHN geïnformeerd..
Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
Financiën
Er wordt geen financiële bijdrage van de gemeente verlangd.
Vervolgstappen
Na uw besluit wordt het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN schriftelijk geïnformeerd.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
Niet van toepassing.
Bijlagen ter informatie
1.
2.

collegebesluit 2 april 2019;
AB RUD NHN Memo Naamswijziging RUD NHN.
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 april 2019, nummer 45;

b e s l u i t:

in te stemmen met de naamswijziging van de RUD NHN.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 7 mei 2019.
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drs. G.J. de Graaf
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