Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente Opmeer
als bedoeld in artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen
versie 1 januari 2014
Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 27
1.Burgemeester en wethouders houden een register bij van de regelingen waaraan hun gemeente
deelneemt.
2.In de registers worden in ieder geval vermeld:
a. De deelnemers
b. de wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsband worden
beheerst
c. de bevoegdheden die bij de regeling dan wel, met toepassing van artikel 10, tweede lid tweede
volzin, krachtens de regeling zijn overgedragen
d. het adres en de plaats van de vestiging
e. Of een openbaar lichaam of een gemeenschappelijk orgaan is ingesteld.
3.De registers liggen voor een ieder kosteloos ter inzage. Aan een ieder worden op diens verzoek
afschriften van of uittreksel uit hetgeen in de registers is ingeschreven ter beschikking gesteld.
4.Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gegeven omtrent de
inrichting van de registers.
Toelichting
Gemeenten kunnen ter behartiging van één of meerdere belangen overgaan tot samenwerking.
Deze samenwerking wordt vormgegeven door het sluiten van overeenkomsten (regelingen) met
andere gemeenten. Burgemeester en Wethouders houden een register bij van de geldende
gemeenschappelijke regelingen waaraan hun gemeente deelneemt. Dit register ligt voor iedereen
ter inzage.
Gegevens van de regeling
Overheidsorganisatie

gemeente Opmeer

Officiële naam regeling

register gemeenteschappelijke regelingen Opmeer

De gemeenteraad heeft op 26 april 2012 uitgangspunten vastgesteld die gelden voor alle
gemeenschappelijke regelingen. Deze uitgangspunten zijn opgenomen achter het register.
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CAW Centraal Afvalverwerkingsbedrijf
a. Deelnemers
de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec en
Wieringermeer

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen en de Wet milieubeheer

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Artikel 3 Gemeenschappelijke regeling centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
1. Het lichaam wordt ingesteld ten behoeve van het van het vaststellen en (doen) uitvoeren van
het beleid ten aanzien van huishoudelijke en andere afvalstoffen, zoals bedoeld in artikel 4.3.1.1
van de Provinciale Milieuverordening.
2. Het lichaam wordt daarbij opgedragen:
1. Verordeningen vast te stellen als bedoeld in artikel 10.23 e.v. van de Wet Milieubeheer;
2. Ter uitvoering van het Alleenrecht Uitvoeringsovereenkomsten aan te gaan;
3. Zorg te dragen voor het (doen) beheren van huishoudelijke en andere afvalstoffen op de wijze
zoals aangegeven in de Provinciale Milieuverordening en de Regionale Afvalstoffenverordening
Westfriesland;
4. Het doen stichten, doen beheren en doen exploiteren van verwerkingsinrichtingen, al dan niet in
samenwerking met derden, voor zover de stichting, het beheer dan wel de exploitatie ingevolge het
Provinciaal Milieubeleidsplan dan wel overige publiekrechtelijke regelingen door het Lichaam dient
te worden verzorgd.
5. Het doen verzorgen van transport van die categorieën afvalstoffen die op grond van het
Provinciaal Milieubeleidsplan vanuit het samenwerkingsverband moeten worden afgevoerd;
6. Het doen verzorgen van de inzameling, opslag en verwerking van klein gevaarlijk afval conform
de daarvoor geldende regelgeving;
7. Het namens de deelnemende gemeenten verlenen van vergunningen voor de inzameling van
oud papier, karton en textiel;
8. Het doen zorgdragen voor de bestrijding van plaagdieren;
9. Het adviseren van de deelnemende gemeenten aangaande de uitvoering van het gestelde in de
Wet milieubeheer en op verzoek van een of meer gemeenten aangaande milieutechnische
vraagstukken, verband houdende met de taakstelling, zoals in dit artikel omschreven;
10. De uitvoering van andere milieutaken die door de deelnemende gemeenten aan het lichaam
worden opgedragen
11. Het ten behoeve van de deelnemende gemeenten participeren in HVC en aan haar gelieerde
ondernemingen.
12. Het heffen van belastingen als bedoeld in artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer met dien
verstande dat de bevoegdheid tot het opleggen van aanslagen afvalstoffenheffing zich beperkt tot
feiten die zich hebben voorgedaan vóór 1 januari 2002.
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3. De in het tweede lid onder sub 1 bedoelde bevoegdheid wordt opgedragen onder de voorwaarde
dat HVC wordt aangewezen als inzameldienst als bedoeld in artikel 10.24 Wet Milieubeheer.
Artikel 4 Gemeenschappelijke regeling centraal afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland
Aan het Algemeen Bestuur van het lichaam worden toegekend de bevoegdheden, zowel van de
regeling als van bestuur, die de wet aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeente
toekent met betrekking tot de in artikel 3 genoemde taken, met inbegrip van:
1. De bevoegdheid om in overleg met de deelnemende gemeenten verordeningen vast te stellen,
door strafbepalingen en/of bestuursdwang te handhaven;
2. De bevoegdheid deel te nemen aan een gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in artikel 93
van de Wet gemeenschappelijke regelingen, nadat de raden van de deelnemende gemeenten zijn
gehoord;
3. De bevoegdheid om privaatrechtelijke overeenkomsten aan te gaan, waaronder ook begrepen
overeenkomsten ter zake van de verkoop en levering van activa en passiva van het Lichaam.

d. Adres en plaats van de vestiging
Blauwe berg 5
1625 NT HOORN

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.
Er is een openbaar lichaam, genaamd ‘’ CAW Centraal Afvalverwerkingsbedrijf’’.

f. Opmerkingen
- Functionele vakafdeling: BWTM/MS
- Ingesteld bij raadsbesluit: 24 december 1969
- laatstelijk gewijzigd: 13 oktober 2011

4

WerkSaam Westfriesland
a. Deelnemers
de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec.

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Algemene wet bestuursrecht, Participatiewet

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen

Artikel 5
1.

Taken

De kerntaak van WerkSaam is het zorg dragen voor het zo snel mogelijk aan werk helpen van
werkzoekenden en het goed bedienen van werkgevers die op zoek zijn naar (tijdelijke)
arbeidskrachten. Hieronder valt de beleidsontwikkeling, -vaststelling en –uitvoering van de
volgende regelingen:
a.

Participatiewet, met uitzondering van de bijzondere bijstand ;

b.

Wet Sociale Werkvoorziening;

c.

Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (Ioaw);

d.

Wet inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen (Ioaz);

2.

e.

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz);

f.

Wet educatie en beroepsonderwijs (alleen volwasseneneducatie);

Bij het uitvoeren van deze regelingen gaat het om de volgende werkzaamheden:
a. het verstrekken of bepalen van een uitkering, inkomensvoorziening, salaris,
tegemoetkoming, voorschot of bijdrage;
b. het terugvorderen of halen van verhaal n.a.v. een reeds verstrekte uitkering,
inkomensvoorziening, tegemoetkoming, voorschot of bijdrage;

3.

c.

het opleggen van een boete;

d.

het uitvoeren van fraudeonderzoeken op het gebied van bijstandverlening;

e.

het aanbieden van arbeidsinschakelingen en

f.

het aanbieden van trajecten in het kader van volwasseneneducatie

Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, taken als bedoeld in lid 1 gaan
strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering waarvan zij na de
inwerkingtreding van deze gemeenschappelijke regeling strekten, dan wel indien in deze
werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen optreden, blijven zij,
voor zover hun strekking en omvang door die wijziging niet wezenlijk veranderen, behoren tot
de taken die lid 1 aan WerkSaam opdraagt.

4.

Eveneens behoort tot de taken het verrichten van bedrijfsvoeringstaken ter uitvoering van lid 1
en 2 zoals bedrijfsvoeringstaken op het gebied van personeel, informatie, juridische zaken,
organisatie, financiën, administratie, communicatie, huisvesting en ICT-dienstverlening.
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Artikel 6
1.

Overige, extra en plustaken

Een individuele deelnemende gemeente kan het Algemeen Bestuur verzoeken om een
bestaande taak voor die gemeente te intensiveren, mits daarvoor de bijbehorende middelen
beschikbaar worden gesteld. Het Algemeen Bestuur beslist of het verzoek geen verstorend
effect heeft op de bedrijfsvoering van WerkSaam.

2.

Het algemeen bestuur beslist bij unanimiteit over de vraag of, onder welke condities en in
welke omvang WerkSaam de in artikel 5 lid 1 van deze regeling genoemde taken voor derden
gaat uitvoeren op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst.

3.

Het algemeen bestuur beslist bij unanimiteit over de vraag of, onder welke condities en in
welke omvang WerkSaam extra taken gaat uitvoeren voor de gemeente(n) mits deze taken
passen bij het doel als omschreven in artikel 4 van deze regeling.

4.

Het algemeen bestuur beslist over de vraag of, onder welke condities en in welke omvang
WerkSaam plustaken gaat uitvoeren voor de gemeente(n) mits deze taken passen bij het doel
als omschreven in artikel 4 van deze regeling. Plustaken worden alleen uitgevoerd op basis van
een verzoek van de desbetreffende gemeente(n).

d. Adres en plaats van de vestiging
Dampten 26
1624 NR HOORN

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.
Er is een openbaar lichaam.

f. Opmerkingen
- Functionele vakafdeling: Sv/MK
- Ingesteld bij raadsbesluit: 27 mei 1980
- laatstelijk gewijzigd: 17-12-2015
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GGD Hollands Noorden
a. Deelnemers
De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp,
Harenkarspel, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Koggenland, Langedijk, Medemblik,
Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec, Texel en Zijpe.

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet publieke gezondheid

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Artikel 5 Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Het lichaam voert conform haar bevoegdheid, gemeentelijke taken uit die vermeld staan in de Wet
publieke gezondheid, alsmede taken die bij of krachtens andere wetten dan wel besluit van het
Algemeen Bestuur aan het lichaam worden opgedragen.

d. Adres en plaats van de vestiging
Grotewallerweg 1
1742 NM Schagen

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.
Er is een openbaar lichaam, genaamd GGD Hollands Noorden (Gemeentelijke Gezondheidsdienst
Hollands Noorden.)

f. Opmerkingen
- Functionele vakafdeling: WZ/JvL
- Ingesteld bij raadsbesluit: Zie raadsbesluit van 20 maart 1973,
- Laatstelijk gewijzigd: 7 juni 2012
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Recreatieschap Westfriesland
a. Deelnemers
De gemeenteraden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
Gelet op art. 8, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en Gemeentewet

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Artikel 3
1.Het lichaam heeft tot taak de behartiging van belangen van de openluchtrecreatie in het
samenwerkingsgebied. Het zal deze taak onder meer behartigen door:
a. de vaststelling van het te voeren recreatieve beleid m.n. van het Landschapsplan Westfriesland
b. het beheren van de bestaande recreatieprojecten.
2. Besluitvorming over het doen van nieuwe investeringen voor nieuwe projecten anders dan die
voortvloeiend uit het Landschapsplan Westfriesland, behoeft de instemming van alle 7
deelnemende gemeenten
Artikel 4
Aan het Algemeen Bestuur van het Lichaam worden toegekend de bevoegdheden, zowel van
regeling als van bestuur, die de wet aan de bestuursorganen van de deelnemende gemeente
toekent met betrekking tot de in artikel 3 genoemde taken, met inbegrip van:
1. De bevoegdheid om in overleg met de deelnemende gemeenten verordeningen vast te stellen,
door strafbepalingen en/of bestuursdwang te handhaven.
2. De bevoegdheid verordeningen vast te stellen tot heffing van rechten als bedoeld in artikel 228
en 229 van de Gemeentewet

d. Adres en plaats van de vestiging
Zesstedenweg 195
1613 JD Grootebroek

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.
Er is een openbaar lichaam, genaamd Recreatieschap Westfriesland. De centrumgemeente is
gemeente Stede Broec
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f. Opmerkingen
- Functionele vakafdeling: WZ/JK
- Ingesteld bij raadsbesluit: 10 april 1973
- laatstelijk gewijzigd: 13 oktober 2011
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Westfries Archief
a. Deelnemers
De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten
Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
De Gemeentewet, art. 8, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Archiefwet 1995

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Artikel 4
1.Voor de behartiging van de in het eerste lid van het vorige artikel genoemde belangen vervullen
het openbaar lichaam en zijn organen alle taken die de Wet aan de deelnemers en hun
bestuursorganen toekent.
2. De daartoe bevoegde bestuursorganen van de deelnemers dragen in dat kader alle in de Wet
aan hen toegekende bevoegdheden over aan de overeenkomstige bestuursorganen van het
openbaar lichaam.
3. Het openbaar lichaam zal in het kader van de belangen vermeld in het tweede lid van het vorige
artikel zorgdragen voor de ontwikkeling van een samenhangend cultuur-historisch beleid, waarin in
ieder geval de lokale en regionale geschiedbeoefening gestimuleerd zal worden.

d. Adres en plaats van de vestiging
Blauwe Berg 5c,
1625 NT Hoorn

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.
Er is een openbaar lichaam, genaamd, Westfries Archief. De centrumgemeente is de gemeente
Hoorn.

f. Opmerkingen
- Functionele vakafdeling: PZI/MV
- Ingesteld bij raadsbesluit: 12 november 1991
- laatstelijk gewijzigd: 13 oktober 2011
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Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
a. Deelnemers
De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten
Alkmaar, Anna Palowna, Bergen, Castrcium, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp,
Harenkarspel, Heerugowaard, Heiloo, Hoorn, Langedijk, Medemblik, Niedorp, Koggenland, Opmeer,
Schagen, Schermer, Stedebroec, Texel, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband worden
beheerst
Gemeentewet, Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet ambulancevervoer, Wet veiligheidsregio’s

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Artikel 4
1.Het lichaam heeft de bevoegdheid om, in het belang van het in artikel 3 gestelde doel, deel te
nemen aan gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke rechtspersonen op te richten en
hieraan deel te nemen.
2.Het lichaam is bevoegd, in het kader van het in artikel 3 gestelde doel, tot het op verozek en ten
behoeve van één of meerdere deelnemers en/of derden verrichten van diensten.
3.Een besluit tot dienstverlening als bedoeld in lid 2 vermeldt tenminste de wijze van
kostenverrekening en de overige voorwaarden.
Artikel 5
Het lichaam heeft tot taak:
1. De uitvoering van de werkzaamheden als bedoeld in de Wet veiligheidsregio’s;
2. Het instellen, in stand houden en beheren van de centrale post, als bedoeld in de Wet
ambulancevervoer, die voor Noord-Holland Noord de ambulancezorg coördineert, dirigeert en
daarop toezicht houdt.
3. Het in RAV verband uitvoeren van ambulancevervoer, als bedoeld in de Wet ambulancezorg. Dit
geldt voor de gemeenten, Anna Paulowna, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Harenkarspel,
Hoorn, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Texel, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer, Zijpe.
4. Het uitvoeren van overige door de deelnemers overgedragen taken.

d. Adres en plaats van de vestiging
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.
Er is een openbaar lichaam met volledige rechtspersoonlijkheid genaamd, Veiligheidsregio NoordHolland Noord, gevestigd te Alkmaar
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f. Opmerkingen
- Functionele vakafdeling: AZRO/HV
- Ingesteld bij raadsbesluit: 1 januari 2004
- laatstelijk gewijzigd: 16-12-2010
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Gemeenschappelijke regeling Ondersteuning bestuurlijke samenwerking
Westfriesland
a. Deelnemers
De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Drechterland,
Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Koggenland, Opmeer en Stede Broec.

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
Wet gemeenschappelijke regelingen, Wet algemene regels herindeling

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Artikel 1 lid 5
a. Op grond van de huisvestingsverordening instellen, in stand houden en ondersteunen van de
Urgentiecommissie Huisvesting West-Friesland en de Klachtencommissie Woningtoewijzing WestFriesland.
b. Regionale coördinatietaken op het gebied van jeugdbeleid
c. Voeren van de leerling administratie van het Leerlingenvervoer West-Friesland
d. Uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van Volwasseneneducatie
e. Afwikkelingen verplichtingen voormalig SOW

d. Adres en plaats van de vestiging
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.
De gemeente Hoorn treedt op als centrumgemeente als bedoeld in artikel 8 lid 3 Wet
gemeenschappelijke regelingen, geen nieuw orgaan.

f. Opmerkingen
- Functionele vakafdeling: AZRO/GV
- Ingesteld bij raadsbesluit: 16 december 2004
- laatstelijk gewijzigd: 13-10-2011
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Archeologie Westfriese Gemeenten

a. Deelnemers
De raden en de colleges van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland,
Medemblik, Opmeer en Stede Broec.

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
Artikel 8 lid 3, Wet gemeenschappelijke regelingen, Monumentenwet 1988
c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Artikel 3 taken van de dienstverlenende gemeente
1.De dienstverlenende gemeente (Hoorn) draagt zorg voor het navolgende:
a. Benoeming van een senior archeoloog;
b. Het voorzien in de mogelijkheid van een centraal goedgekeurd tussendepot, waarin de vondsten
en data die voortkomen uit de veldonderzoeken kunnen worden ondergebracht en beheerd. De
vondsten van een onderzoek kunnen, na toestemming van de Provincie Noord-Holland, volgens
een standaard bruikleenovereenkomsten voor onderzoeks- en publieksdoeleinden aan elke
gemeente worden uitgeleend.
2. De dienstverlenende gemeente (Hoorn) zal de volgende taken op archeologisch gebied voor het
grondgebied en de waterbodem van de deelnemende gemeente vervullen:
a. Beleidstaken
De beleidstaken omvatten de hele keten van archeologische monumentenzorg: onder andere
- het inventariseren van archeologische terreinen binnen de gemeentegrenzen van de
deelnemende gemeenten;
- het zoveel mogelijk in de bodem behouden van belangrijke archeologische resten en/ of ter
plaatse op enigerlei wijze doen markeren van gevonden constructies.
- het adviseren van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten inzake
archeologische waarden en objecten binnen de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten;
- het melden van nieuwe vondsten en opgravingen aan het centrale archief (Archis) van de
Rijsdienst voor het Cultureel Erfgoed.
- het opstellen en actualiseren van de archeologische waardenkaart van de deelnemende
gemeenten;
- het adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen c.q. ruimtelijke vergunningen voor zover deze
betrekking hebben op activiteiten in een gebied met archeologische waarden of verwachtingen.
- het opstellen van richtlijnen voor archeologisch onderzoek en het toetsen van Programma’s van
Eisen van derden;
- het toezicht houden op archeologisch (veld)onderzoek uitgevoerd door derden binnen de
gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten;
- het plannen van werkzaamheden voor die opgravingen waardoor de dienstverlenende gemeente
opdracht heeft en welke binnen de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten liggen;
- het toetsen van eindrapportages van gerealiseerd archeologisch onderzoek;
- adviseren over archeologiebeleid, regiobeleid en erfgoedverordeningen etc.;
- het communiceren met de Erfgoedinspectie (EI) van het Ministerie OCW
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b. Documentatie
- het documenteren van archeologische vindplaatsen, vondsten en structuren binnen de
gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten;
- het toegankelijk maken, bewerken en in goede staan houden van het archeologisch
documentatiearchief;
- het toegankelijk maken, bewerken en in goede staat houden van het gezamenlijk gemeentelijk
depot voor archeologische vondsten.
c. Voorlichting
- het desgewenst geven van voorlichting betreffende archeologische zaken in de deelnemende
gemeenten.
d. Archeologisch veldonderzoek en -rapportage

d. Adres en plaats van de vestiging
Nieuwe Steen 1
1625 HV Hoorn

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.
De gemeenschappelijke regeling is een ‘lichte constructie’, waarbij de gemeente Hoorn optreedt als
centrumgemeente op grond van artikel 8 lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen.

f. Opmerkingen
- Functionele vakafdeling: AZRO/MB
- Ingesteld bij raadsbesluit: 26 april 20212
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Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN)
a. Deelnemers
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeester van de gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland,
Enkhuizen, Graft-de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer, Schermer, Stede Broec, Schagen, Texel.

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
Artikel 8 lid 1, Wet gemeenschappelijke regelingen

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Artikel 9: Bevoegdheden
1. Aan het bestuur worden geen bevoegdheden overgedragen door de deelnemers.
2. De colleges en de burgemeesters kunnen bevoegdheden mandateren aan het bestuur en de
directeur.
3. Ambtenaren in dienst van de deelnemers kunnen ondermandaat verlenen aan de directeur,
voor zover zij hiertoe bevoegd zijn.
4. Voor een geldig mandaat of ondermandaat als bedoeld in het tweede en derde lid is de
instemming van het bestuur respectievelijk de directeur vereist, overeenkomstig artikel 10:4
van de Algemene wet bestuursrecht.
5. Een mandaat of ondermandaat als bedoeld in het tweede en derde lid wordt schriftelijk
gegeven, overeenkomstig artikel 10:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
6. Het dagelijks bestuur houdt een register bij van de aan het bestuur respectievelijk aan
de directeur gemandateerde bevoegdheden.

d. Adres en plaats van de vestiging
Dampten 2 in Hoorn

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.
Een openbaar lichaam op grond van artikel 8 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen.

f. Opmerkingen
- Functionele vakafdeling: BWTM/MS
- Ingesteld bij collegebesluit: 7 mei 2013, toestemming gemeenteraad 6 juni 2013
- in werking 1 juli 2013
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Shared Service Center DeSom
a. Deelnemers
De colleges van de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Stede Broec, Opmeer, Medemblik,
Koggenland en het samenwerkingsverband Werksaam.

b. Wettelijke voorschriften waardoor de bevoegdheden van het samenwerkingsverband
worden beheerst
Artikel 8 lid 1, Wet gemeenschappelijke regelingen

c. Bevoegdheden die bij of krachtens de regeling zijn overgedragen
Artikel 4
1.

Taken

Het SSC kan de volgende basistaken uitvoeren voor de deelnemende gemeenten, zoals

onder andere:
a. beheer en helpdeskfunctie;
b. inkoop van middelen voor ICT;
c. informatiebeveiliging;
d. architectuur;
e. ondersteuning van informatiemanagement;
f. ICT-projectmanagement; en
g. inkoop van ICT-opleidingen.
2.

De basistaken worden vastgelegd in een dienstverleningshandvest en worden jaarlijks

door het dagelijks bestuur in een bij de begroting behorend jaarwerkplan nader
uitgewerkt en vastgesteld.
3.

Naast het uitvoeren van de basistaken kan het SSC ook aanvullende dienstverlening

voor één of meer van de deelnemende gemeenten verzorgen. Voor deze aanvullende
dienstverlening wordt apart betaald. Ook deze aanvullende dienstverlening wordt
jaarlijks, voor zover voorzienbaar, door het dagelijks bestuur in een bij de begroting
behorend jaarwerkplan vastgelegd. Tevens zal daarbij door het dagelijks bestuur de
kostprijs voor de aanvullende dienstverlening worden vastgesteld in een bedrag per uur.
Het SSC sluit hiertoe een dienstverleningsovereenkomst met de betreffende gemeente
of gemeenten waarin tevens de gevolgen worden geregeld voor de beëindiging van de
dienstverlening.
4.

Naast de in de het eerste, tweede en derde lid genoemde taakuitoefening voor de

deelnemende gemeenten kan het SSC basistaken of aanvullende dienstverlening
verrichten voor andere organisaties die zijn ingesteld ter uitvoering van aan de
deelnemende gemeenten opgedragen wettelijke taken. Voor deze dienstverlening wordt
apart betaald en deze wordt in het jaarwerkplan vastgelegd, met dien verstande dat deze
dienstverlening nimmer meer dan tien procent van de begroting van het SSC mag
uitmaken. Uitvoering voor derden is slechts toegestaan na instemming van het algemeen bestuur.
5.

Het SSC verricht de taken zo effectief en efficiënt mogelijk.
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Artikel 5
1.

Uitsluitend recht en ondersteunende diensten

De deelnemende gemeenten verlenen aan het SSC een uitsluitend recht als bedoeld in

artikel 2.24 van de Aanbestedingswet voor de inkoop van goederen, diensten en werken ten
behoeve van de in artikel 4 genoemde taken.
2.

Voor de ondersteunende diensten, onder andere op het gebied van personeel en

organisatie,
financiële zaken, accommodatiebeheer en archiefbeheer, wordt gedurende ten minste vijf
jaar vanaf de datum van het treffen van de Regeling, gebruik gemaakt van faciliteiten die
door de deelnemende gemeenten ter beschikking worden gesteld. Hiervoor zal een aparte
dienstverleningsovereenkomst worden opgesteld tussen SSC DeSom en de individuele
deelnemende gemeente. Elke gemeente brengt de kosten daarvan in rekening bij het SSC.
Artikel 6
1.

Overige taken

Naast de in artikel 4 genoemde taken verricht het SSC taken ten behoeve van de eigen

bedrijfsvoering.
2.

Met betrekking tot de reikwijdte, uitvoering en nadere invulling van de in artikel 4

genoemde taken, kunnen door of namens het dagelijks bestuur schriftelijk werkafspraken met de
colleges worden gemaakt.
3.

Indien ten gevolge van wijziging van wettelijke regelingen, uitvoerende werkzaamheden als

bedoeld in artikel 4 gaan strekken ter uitvoering van een andere regeling dan ter uitvoering
waarvan zij ten tijde van het van kracht worden van deze gemeenschappelijke regeling strekten,
dan wel indien in deze werkzaamheden ten gevolge van een dergelijke wijziging veranderingen
optreden, blijven zij, voor zover hun strekking en omvang door die wijziging niet wezenlijk
veranderen, behoren tot de taken die artikel 4 aan het SSC opdraagt.
4.

Het algemeen bestuur beslist bij unanimiteit over de vraag of, onder welke condities en in

welke omvang het SSC genoemde taken voor derden gaat uitvoeren op basis van een
privaatrechtelijke overeenkomst.
Artikel 7
1.

Mandaat, machtiging en delegatie van overgedragen bevoegdheden

De colleges alsmede de burgemeesters van de gemeenten kunnen bevoegdheden

mandateren respectievelijk machtigen aan het algemeen bestuur.
2.

Mandaat wordt niet eerder verleend dan nadat het algemeen bestuur daarmee uitdrukkelijk

heeft ingestemd.
3.

Ondermandaat is toegestaan tenzij dat uitdrukkelijk is voorbehouden.

4.

Er wordt een register bijgehouden van de overeenkomstig het eerste en derde lid

gemandateerde bevoegdheden.
5.

Voor zover van delegatie sprake is, is dat in deze regeling vervat.

d. Adres en plaats van de vestiging
gemeentehuis Medemblik, Dick Ketlaan 21, 1687 CD in Wognum

e. Instelling openbaar lichaam of gemeenschappelijk orgaan.
Een openbaar lichaam op grond van artikel 8 lid 1 Wet gemeenschappelijke regelingen.
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f. Opmerkingen
- Functionele vakafdeling: AZRO/GV
- Ingesteld bij collegebesluit: 20 december 2013, toestemming gemeenteraad 19 december 2013
- In werking 1 januari 2014
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Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen gemeente Opmeer
(raadsbesluit 26 april 2012)
1.

Indexering loon en prijs

1.1.

Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er

geen CAO ontwikkeling bekend is, wordt uitgegaan van de prijs overheidsconsumptie, beloning
werknemers (CPB). Voor de prijsontwikkeling wordt uitgegaan van de prijsontwikkeling van het
Bruto Binnenlands Product (CPB).
1.2.

De verhouding loon-/prijsontwikkeling wordt met ingang van 2013 voor een periode van 4

jaar vastgelegd.
1.3.

Bij afwijkingen in het lopende begrotingsjaar, wordt de gemeentelijke bijdrage niet

aangepast.
Afwijkingen van meer dan 0,5% van het % loonontwikkeling zowel positief als negatief
wordt de gemeentelijke bijdrage over het lopende jaar, na afloop van het jaar vastgesteld en
verrekend met de deelnemende gemeenten;
1.4.

Bij het opstellen van de begroting van het jaar erop wordt alleen rekening gehouden met

de werkelijke CAO gemeenten (CAR-UWO) en de werkelijke premie voor sociale lasten (ABP). De
werkelijke prijsontwikkeling heeft geen doorwerking in het jaar erop.
1.5.

Bij uitzonderingen kunnen de uitgangspunten na vaststelling worden aangepast.

1.6.

De centrumgemeente meldt uiterlijk 15 december de voorlopige uitgangspunten

(vooraankondiging) aan de controllers van de gemeenschappelijke regelingen en het college van
B&W van de centrumgemeente meldt uiterlijk 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar de
uitgangspunten voor loon- en prijsontwikkeling aan het Algemeen Bestuur van de
gemeenschappelijke regeling. De meest recente publicatie van het CPB op 1 december van het jaar
voorafgaand aan het jaar waarin de begroting wordt opgesteld, wordt gevolgd.
1.7.

Gemeenten informeren de gemeenschappelijke regelingen over een eventuele

bezuinigingsopgave apart van de berichtgeving over de indexering van de gemeentelijke bijdrage
(zie artikel 2).
2.

Bezuinigingsopdracht

2.1.

Gemeenten kunnen opdracht geven tot algemene ombuiging en bezuinigingen (korting)

van een bepaalde omvang.
2.2.

De gemeenschappelijke regelingen worden in dat geval afzonderlijk geïnformeerd over de

hoogte van de bezuinigingsopdracht.
3.

Weerstandsvermogen c.q. Algemene reserve

3.1.

De gemeenschappelijke regeling brengt de risico’s in beeld. Bij voorkeur en waar mogelijk

worden de risico’s gekwantificeerd en/of ingedeeld naar hoog/middel/laag risico.
3.2.

De weerstandscapaciteit is aanwezig bij de deelnemende gemeenten en beperkt bij de

gemeenschappelijke regeling.
3.3.

Een kleine Algemene reserve is toegestaan om voor- en nadelen in de bedrijfsvoering af te

dekken. Per regeling wordt een maximum afgesproken die voor een periode van maximaal 4 jaar
geldt.
3.4.

Als richtlijn geldt maximaal 2,5% van de lasten. De minimale Algemene Reserve is € 0,-.

Bij zwaarwegende argumenten is afwijking van de richtlijn van 2,5% mogelijk.
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3.5.

Het bedrag boven het vastgestelde maximum van de Algemene reserve, vloeit terug naar

de deelnemende gemeenten.
3.6.

Het Dagelijks Bestuur biedt (frequenties in te vullen per gemeenschappelijke regeling)

tussentijdse rapportages aan, aan het Algemeen Bestuur en de deelnemende gemeenten.
4.

Jaarrekening resultaat

4.1.

Het resultaat van de jaarrekening wordt aan de Algemene reserve toegevoegd (positief

resultaat) of onttrokken (negatief resultaat) met inachtneming van datgene gesteld in artikel 3.
4.2.

Mocht het resultaat niet aan de Algemene reserve worden toegevoegd, dan legt het

Dagelijks Bestuur dit punt expliciet voor aan het Algemeen Bestuur via een voorstel tot
resultaatbestemming (zienswijze mogelijk).
5.

Aanvullende informatie in jaarrekening en begrotingsdocumenten

5.1.

Opnemen van een overzicht van inwoners per gemeente (per 1 januari).

5.2.

Opnemen van een overzicht opbouw loon- en prijsontwikkeling.

6.

Nieuw beleid

6.1.

Van nieuw beleid is sprake als er nieuwe ontwikkelingen of nieuwe (wettelijke) regelgeving

wordt uitgewerkt en wanneer er sprake is van intensivering van bestaand beleid.
6.2.

De invulling van nieuw beleid moet passen binnen de doelstellingen van de

gemeenschappelijke regeling (en dus de doelstellingen van de deelnemende gemeente).
6.3.

Onderwerpen die in ieder geval voor een zienswijze worden voorgelegd aan de

deelnemende gemeenten, zijn:
6.3.1. als er sprake is van nieuwe wetgeving (met aanvullende middelen);
6.3.2. bij een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage van meer dan de

toegestane

indexering;
6.3.3. als er sprake is van uitvoering van nieuwe taken die een heroverweging van visie/missie
van de gemeenschappelijke regeling tot gevolg hebben.
6.4.

Onderwerpen die in ieder geval in het Algemeen Bestuur (en hiermee de colleges van B&W)

worden voorgelegd, zijn:
6.4.1. als er sprake is van nieuwe taken die in het verlengde van de visie/missie van de
gemeenschappelijke regeling liggen;
6.4.2. wanneer er voor nieuwe ontwikkelingen middelen beschikbaar zijn binnen de huidige
begroting en hierdoor bepaalde zaken niet meer of minder worden gedaan (nieuw voor oud);
6.4.3. het instellen van een bestemmingsreserve.
6.5.

Voor intensivering van bestaand beleid geldt in principe dat, wanneer dit binnen de

bestaande doelstellingen en middelen kan worden opgevangen, dit door het Dagelijks Bestuur
wordt besloten. Zodra er zaken niet meer of minder worden gedaan of in geval het gevolgen heeft
voor de gemeentelijke bijdrage, wordt dit voorgelegd aan respectievelijk het Algemeen Bestuur en
de deelnemende gemeenten.
6.6.

Voorstellen voor nieuw beleid worden gedaan in de Kadernota of Begroting.

7.

Begrotingswijzigingen / budgetafwijkingen

7.1.

De wet op de gemeenschappelijke regelingen en wat er is geregeld in de

gemeenschappelijke regeling zelf is van toepassing.
7.2.

Begrotingswijziging als gevolg van afwijkingen in loon- en prijsontwikkeling:
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7.2.1. bij afwijkingen in de prijsontwikkeling wordt de gemeentelijke bijdrage in het lopende jaar
niet aangepast. De verantwoordelijkheid ligt bij Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke
regeling om binnen de begroting te blijven;
7.2.2. bij afwijkingen in de loonontwikkeling wordt de gemeentelijke bijdrage in het lopende jaar
niet aangepast. Afwijkingen van meer dan 0,5% van % loonontwikkeling zowel positief als negatief
worden over het lopende jaar, na afloop van het jaar vastgesteld en verrekend met de
deelnemende gemeenten;
7.3.

Begrotingswijziging als gevolg van nieuw beleid:

7.3.1.voorstellen voor nieuw beleid worden gedaan in kadernota of begroting. Bij uitzondering kan
op een ander moment een apart voorstel voor nieuw beleid worden voorgelegd. Gelijktijdig met het
voorstel worden de effecten van het voorstel vertaald in een begrotingswijziging. Het voorstel voor
nieuw beleid (incl. begrotingswijziging wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur;
7.3.2.voorstellen die al eerder door het algemeen bestuur zijn besloten, maar waarvan de uitkomst
nog niet in een begrotingswijziging was vertaald, worden vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en
gaan ter kennisname naar het Algemeen Bestuur.
8.

Bestuurlijke behandeling

8.1.

De uitgangspunten voor de begroting worden uiterlijk 15 januari door het Dagelijks Bestuur

aangeboden en uiterlijk 1 maart door het algemeen bestuur vastgesteld;
8.2.

De gemeenschappelijke regelingen bieden uiterlijk 15 april voorafgaand aan het

begrotingsjaar de begroting t+1 en jaarstukken t-1 aan, aan de raden van de deelnemende
gemeenten;
8.3.

De gemeenteraden geven uiterlijk binnen 10 weken na 15 april hun zienswijze over de

begroting t+1 en jaarstukken t-1 aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling.
9.

De wijze van advisering aan en door betrokken gemeenten

9.1.

De adviesgroep GR NHN, bestaande uit vertegenwoordigers uit gemeenten in het gebied

Noord Holland Noord en vertegenwoordigers uit de gemeenschappelijke regelingen, neemt het
initiatief in de gemeenschappelijke regelingen op de schaal van Noord Holland Noord.
9.2.

De adviesgroep GR NHN is een ambtelijke voorbereidingsgroep zonder

beslissingsbevoegdheid die alleen adviseert over het proces. Deze adviesgroep heeft een
coördinerende taak voor het informeren en toepassen van de uitgangspunten bij de
gemeenschappelijke regelingen. Hiertoe is een lijst van behandelend ambtenaren samengesteld,
met als doel dat men elkaar makkelijk kan opzoeken en standpunten kan uitwisselen.
9.3.

Voor wat betreft het jaarlijks vaststellen van de indexering, doet de adviesgroep GR NHN

een voorstel voor de regio Noord-Holland Noord aan het H2A overleg. Het voorstel wordt
besproken met de directie van de gemeenschappelijke regelingen op schaal Noord-Holland Noord.
9.4.

In geval van uitzonderingen (bijv. aanpassing loon-/prijsindex of opdracht tot bezuiniging)

stelt de adviesgroep GR NHN een advies op, op de schaal van Noord-Holland Noord. Samen
optrekken geeft meer kans op het bereiken van ons doel.
9.5.

Om te komen tot 1 advies trekken gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in de

ambtelijke voorbereiding gezamenlijk op, maar wel zodanig dat bestuurlijke vrijheid is
gewaarborgd. Door deze ambtelijke voorbereidingsgroep wordt binnen de gestelde termijnen een
advies uitgebracht. Bij een zienswijze wordt dit advies uitgebracht aan de gemeenteraden.
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