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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 1 maart 2019 te wijzigen in de naam Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord (OD NHN). Deze naamswijziging betekent een wijziging van de huidige
gemeenschappelijke regeling.
Voordat het college instemt met het AB-Besluit van 18 oktober 2018 tot naamswijziging van
de gemeenschappelijke regeling, dient uw raad hiervoor toestemming te verlenen. In dit
voorstel wordt uw raad dan ook gevraagd genoemde toestemming te verlenen en aldus te
besluiten overeenkomstig het bijgevoegde raadsbesluit.
Als bijlagen bij dit raadsvoorstel vindt u:
A. de aanbiedingsbrief van 21 februari 2019 van de directeur van de RUD NHN;
B. het AB-Besluit van 18 oktober 2018;
C. de tekst van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

KADER

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (huidige
regeling), artikel 34 lid 3
Wet Gemeenschappelijke Regeling (WGR), artikel 51 lid 2

WIJ STELLEN U
VOOR

1.

2.
BEOOGD
RESULTAAT/
ONDERBOUWING

in te stemmen met de naamswijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord in Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord;
in te stemmen met de terugwerking van de naamswijziging tot 1 maart 2019.

Bij de start van de RUD NHN in is de RUD NHN als uitvoeringsdienst van milieutaken voor de
regio Noord-Holland Noord gepositioneerd. In de afgelopen jaren heeft de organisatie
echter een enorme ontwikkeling doorgemaakt waardoor de titel “omgevingsdienst” nu
beter bij de praktijk aansluit, aldus de RUD NHN.

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

Met de naamswijziging zal het bovendien voor iedereen - burgers, bedrijven en deelnemers
- duidelijk zijn wat het werkgebied van de dienst is, zo blijkt uit de reacties die de RUD NHN
eerder op het voorstel tot naamswijziging heeft ontvangen.
KANTTEKENINGEN

Uw gemeenteraad kan haar toestemming aan de naamswijziging slechts onthouden
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. Dit volgt uit artikel 51, tweede lid, van
de WGR. Strijd met het recht of het algemeen belang doet zich in deze niet voor.
Informatief nog het volgende:
Ten aanzien van de gevolgen en de risico’s van de naamswijziging staat in het AB-Besluit
van 18 oktober 2018 (zie de bijlage) het volgende.
“Gevolgen:

Financiële gevolgen:
De voorgenomen naamsverandering heeft financiële gevolgen. Om de kosten te
limiteren wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande huisstijl. De totale
kosten worden geraamd op circa € 50.000. Dekking hiervoor wordt gevonden binnen
de lopende begroting.

Juridische gevolgen:
De naamsverandering heeft doorwerking in onder andere de tekst van de
gemeenschappelijke regeling, de DVO’s en mandaten, de inschrijving bij de KvK
diverse (personele) regelingen en contracten. Waar nodig worden deze hierop
aangepast.

Personele gevolgen:
Wellicht het belangrijkste gevolg is dat wij verwachten dat onze medewerkers zich
sterker met de organisatie identificeren. In relatie tot de noodzakelijke verjonging
de organisatie verwachten wij ook dat de naamswijziging een belangrijke positieve
bijdrage aan onze positie op de arbeidsmarkt levert. “Omgevingsdienst” is voor de
huidige medewerkers en de jonge professionals die wij zoeken een veel sterker merk
dan het in haar aard beperkte “uitvoeringsdienst”.

Communicatieve gevolgen:
Voor de brede communicatie met onze stake holders (deelnemende organisaties
burgers, bedrijven) en medewerkers is - na de vergadering van juli gestart met het
opstellen van een communicatieplan over de naamsverandering.

Overige gevolgen:
Geen.
Risico’s:
De naamsverandering vergt goede voorbereiding, begeleiding en een zorgvuldige
introductie. Voor het welslagen daarvan is het van belang dat het communicatieplan wordt
uitgevoerd. Er is zo voldoende tijd om de naamswijziging zorgvuldig te implementeren.”

FINANCIËN

N.v.t.
Voor wat betreft de financiële gevolgen van de naamswijziging voor de dienst zelf wordt
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verwezen naar hetgeen hierboven onder het kopje “Financiële gevolgen” is geciteerd.
PACT VAN

N.v.t.

WESTFRIESLAND
COMMUNICATIE

VERVOLG

De RUD NHN is belast met het doorgeven van de wijziging aan Gedeputeerde Staten, het
handelsregister van de Kamer voor Koophandel en het verder bekend maken van de
wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Nadat uw gemeenteraad toestemming heeft verleend, brengt het college de RUD NHN op
de hoogte van de verleende toestemming. De gewijzigde regeling treedt na bekendmaking
- met terugwerkende kracht - op 1 maart 2019 in werking.
NB. In de gemeenschappelijke regeling dienen - naast de naamswijziging - ook inhoudelijke
wijzigingen aangebracht te worden. In verband met het feit dat de RUD NHN de
naamswijziging zo snel mogelijk wil laten ingaan, is ervoor gekozen om nu alleen de
naamswijziging in procedure te laten gaan en op een later moment dit jaar de inhoudelijke
wijzigingen.
Datum college: 5 maart 2019
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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