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naamswijziging en raadsvoorstel voor verlenen toestemming)

Geacht college,
Bij besluit van 18 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) besloten om de naam van de RUD NHN met
ingang van maart 2019 te wijzigen in de naam Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN).
De naamswijziging vergt een wijziging van de huidige Gemeenschappelijke Regeling (GR). Dat
betekent dat ook voor de naamswijziging de procedure als beschreven in artikel 1 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen (hierna de wet) gevolgd dient te worden.
Voordat u instemt met het AB besluit van 18 oktober 2018 tot naamswijziging van de GR, dient u
hiervoor toestemming te vragen van uw gemeenteraad.
Op grond van het bepaalde in artikel 1 van de wet kan de raad haar toestemming aan de
naamswijziging slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.
In de GR dienen naast de naamswijziging ook inhoudelijke wijzigingen aangebracht te worden. In
verband met het feit dat we de naamswijziging zo spoedig mogelijk in willen laten gaan, is ervoor
gekozen om nu alleen de naamswijziging in procedure te laten gaan en op een later moment dit
jaar de noodzakelijke inhoudelijke wijzigingen.
Ik verzoek u om de naamswijziging zo spoedig mogelijk voor toestemming in uw gemeenteraad te
brengen. In de GR wordt bepaald dat de naamswijziging terug zal werken tot 1 maart 2019.
Op grond van het bepaalde in de wet zal de naamswijziging door Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland bekend worden gemaakt in de Staatscourant.
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Als bijlage is het besluit voor uw college gevoegd met daarin opgenomen de geconsolideerde
versie van de Gemeenschappelijke Regeling na wijziging. Tevens is een voorbeeld voor het
raadsvoorstel bij deze brief gevoegd.
U bent uiteraard vrij om deze voorbeelden te wijzigen in uw eigen modellen.

Hoogachtend,
j
P.R. van Doorn
Directeur Rt oi rial
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