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2022-2024 NHN                                                                                                                                   

AANLEIDING  Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 

De bedoeling van deze wetswijziging is dat de gemeenteraden meer invloed hebben op de 

gemeenschappelijke regelingen. De gewijzigde wetgeving heeft een invoeringstermijn van 

twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 alle gemeenschappelijke regelingen moeten 

zijn aangepast aan de wetswijziging. 

 

In 2022 heeft uw raad een brief van de regietafel NHN ontvangen waarin de ontwikkeling is 

aangekondigd. De gemeente Koggenland maakt deel uit van tien gemeenschappelijke 

regelingen (een overzicht is bijgevoegd als achterliggend document). Het betreft hier een 

forse operatie waarbij een groot aantal regionale spelers zijn betrokken. Het lijkt daarom 

raadzaam dit traject in regionaal verband (schaal Noord-Holland Noord) op de pakken via de 

Regietafel Noord-Holland, die in de afgelopen jaren al de nodige processen rondom de 

werkwijze t.a.v. gemeenschappelijke regelingen heeft gestroomlijnd. In bijgaand plan van 

aanpak wordt beschreven welke gezamenlijke aanpak de regietafel NHN voorstelt voor de 

implementatie van de wetswijziging. Aan de raad wordt voorgesteld dit plan van aanpak vast 

te stellen. 

KADER  De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. De nieuwe wet 

bevat een aantal verplichte wijzigingen (zienswijze bij treffen regeling, recht van 

onderzoek, onderzoeksmogelijkheid door lokale rekenkamers, deadlines P&C-cyclus). Ook 

bevat de nieuwe wet een aantal wijzigingen die verplicht zijn, maar waarvan moet worden 

bepaald op welke wijze daaraan uitvoering wordt gegeven (participatie, actieve informatie-

plicht, wijze van evalueren GR, afspraken over uittreding). Tot slot bevat de nieuwe wet een 

aantal keuzeopties waar gemeenteraden gebruik van kunnen maken (instellen advies-

commissie vanuit de raden, extra zienswijzeprocedure op bijv. meer inhoudelijke stekken 

van GR-en). In regionaal verband (Noord Holland Noord) zijn aanvullende afspraken 

vastgelegd in door de raden vastgestelde “Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke 
regelingen” (FUGR 2019) en de notitie “Informatievoorziening Gemeenschappelijke 

Regelingen” uit 2018. 

WIJ STELLEN VOOR  
  1. Het plan van aanpak implementatie wijzigingen WGR 2022-2024 NHN vast te stellen en 

daarmee, via de colleges, de opdracht te geven aan de Regietafel voor de regievoering 

op het Implementatietraject “Wijziging gemeenschappelijke regelingen als gevolg van 
de Wgr”; 

2. Zijn inbreng op het kaderstellend document te leveren via de bestaande regionale 

raadsbijeenkomsten in het eerste half jaar van 2023.                                                               
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ONDERBOUWING  De Regietafel NHN is gestart in 2018 en bestaat uit burgemeesters, gemeentesecretarissen, 

griffiers vanuit de drie subregio’s in Noord-Holland Noord en directeuren van de grote drie 

gemeenschappelijke regelingen. In het bijgevoegd plan heeft de Regietafel een 

gezamenlijke aanpak voor Noord-Holland Noord uitgewerkt voor de implementatie van de 

wettelijke opgave. Naast het voldoen aan de wettelijke verplichting, richt dit plan zich op 

gezamenlijk optrekken en het daarmee kunnen nemen van betere besluiten en voorkomen 

van bestuurlijke drukte. Het plan werkt toe naar het nemen van kaderstellende besluiten, 

gevolgd door aanpassing van alle gemeenschappelijke regelingen. 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 van af het begin worden betrokken, zodat de 

richtinggevende kaderstellende rol goed kan worden ingevuld. 

 

Gemeenschappelijke regelingen zijn inherent aan regionale samenwerking. Het 

voorgestelde proces voorziet in het voeren van de gesprekken over zaken die als van belang 

worden beschouwd in de couleur locale. Periodieke consultatie in regionaal verband maakt 

onderdeel uit van de aanpak. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de 

wet een aantal zaken voorschrijft en op onderdelen keuzeruimte biedt, waarbij unanimiteit 

van alle deelnemers wordt gevraagd. In de bijlage bij het plan van aanpak is dit op 

hoofdlijnen inzichtelijk gemaakt. In aanloop naar de regio-bijeenkomsten wordt de lokale 

raadswerkgroep regionale samenwerking bijeen geroepen om de inbreng vanuit de raad 

van Koggenland goed voor te bereiden 

KANTTEKENINGEN  N.v.t. 

FINANCIËN  De totale kosten voor de uitvoering van dit plan worden geraamd op EUR 100.000,-. De 

kosten worden naar rato van inwonersaantallen verdeeld. Voor onze gemeente betekent 

dit een bijdrage ter hoogte van EUR 2.363 in 2023 en EUR 1.013 in 2024 (op basis van 23.045 

inwoners). In deze bijdrage is geen rekening gehouden met eventuele te verkrijgen 

subsidies vanuit (bijvoorbeeld) de Provincie. De regietafel zet daar wel op in en het 

uitgangspunt is dat eventuele subsidies in mindering worden gebracht op de hierboven 

gevraagde bijdrage. 

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 N.v.t. 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 N.v.t. 

COMMUNICATIE  N.v.t. 

VERVOLG  Besluitvorming over het plan van aanpak staat in alle gemeenteraden in Noord-Holland 

Noord gepland in december 2022/januari 2023/februari 2023. Na vaststelling wordt het plan 

van aanpak uitgevoerd.  

BIJLAGEN  1. Aanbiedingsbrief Regietafel NHN 

2. Plan van aanpak implementatie WGR 2022-2024 in Noord-Holland Noord 
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Datum college: 17 januari 2023 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

3. Overzicht wetswijzigingen Wgr 

4. Brochure Governance gemeenschappelijke regelingen. 

 


