
uit raadsvoorstel 

zienswijze op de 

begroting 2020 

van de regeling

uit raadsvoorstel 

zienswijze op de 

Kadernota 2021 

van de regeling

invloed volgens de verordening van 

de gemeenschappelijke regeling

stemverhouding volgens de 

verordening van de 

gemeenschappelijke regeling

raadsbesluit zienswijze op de 

begroting 2020 van de 

gemeenschappelijke regeling

raadsvoorstel  zienswijze op 

de Kadernota 2021 van de 

gemeenschappelijke regeling

Centraal 

afvalverwijderingsbedrijf              

West-Friesland (CAW)

4.500€                 4.500€                 

algemeen bestuur bestaat leden 

afkomstig van de colleges van B&W 

uit de deelnemende gemeenten

uitgegaan wordt van een gewogen 

en gekwalificeerde meerderheid: 

een meerderheid van het aantal 

gemeenten die een meerderheid 

van het aantal inwoners van West-

Friesland vertegenwoordigen

een positieve zienswijze 

afgegeven

een positieve zienswijze 

afgeven

Recreatieschap West-Friesland   

(RSW)
127.549€             131.000€             

algemeen bestuur bestaat leden 

afkomstig van de colleges van B&W 

uit de deelnemende gemeenten

uitgegaan wordt van een gewogen 

en gekwalificeerde meerderheid: 

een meerderheid van het aantal 

gemeenten die een meerderheid 

van het aantal inwoners van West-

Friesland vertegenwoordigen

een positieve zienswijze 

afgegeven

een positieve zienswijze 

afgeven

Westfries Archief (WFA) 182.054€             186.250€             

het algemeen bestuur bestaat uit 

door de raden van de 

deelnemende gemeenten 

aangewezen raadslid of lid uit het 

college

uitgegaan wordt van een gewogen 

en gekwalificeerde meerderheid: 

een meerderheid van het aantal 

gemeenten die een meerderheid 

van het aantal inwoners van West-

Friesland vertegenwoordigen

een positieve zienswijze 

afgegeven

een positieve zienswijze 

afgeven

Shared Service Center DeSom                

(SSC DeSom)
940.300€             972.000€             

algemeen bestuur bestaat uit één 

lid per deelnemende gemeente, 

gekozen door en uit het college 

van B&W

in het algemene bestuur heeft elk 

lid één stem. Een besluit is 

genomen bij een volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. Staken de stemmen dan 

beslist de voorzitter. 

een positieve zienswijze 

afgegeven

een positieve zienswijze 

afgeven met de opmerking 

dat in de begroting 2021 een 

definitief overzicht wordt 

opgenomen van de nog niet 

opgenomen investeringen en 

de financiële gevolgen 

daarvan

Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord (VR NHN)
1.467.549€          1.497.549€          

het algemeen bestuur bestaat uit 

de burgemeesters van de 

deelnemende gemeenten

het algemeen bestuur beslist bij 

meerderheid van stemmen. Het 

aantal stemmen is afhankelijk van 

het aantal inwoners van de 

gemeente die het lid 

vertegenwoordigt en bestaat uit 

één stem tot 10.000 inwoners, twee 

stemmen tot 20.000 inwoners, etc.

een positieve zienswijze 

afgegeven

een positieve zienswijze 

afgeven, echter met de 

opmerking dat in de 

kadernota 2021 niet specifiek 

op de doelstellingen voor het 

jaar 2021 wordt ingegaan en 

dat een nadere uitwerking 

wordt verwacht in de 

begroting 2021

Jaarlijkse bijdragen Zeggenschap Zienswijze 

Gemeenschappelijke 

regeling



Gemeentelijke 

Gezondheidsdienst Hollands 

Noorden (GGD HN)

 € 844.000 voor 

de  taken GGD 

algemeen, de GJZ 

en RVP. 

Daarnaast een 

bijdrage voor 

Veilig Thuis van        

€ 179.832, maar 

kan stijgen naar            

€ 246.000. Totaal 

maximaal                   

€ 1.090.000. 

 voor de GR-

taken en 

aanvullende 

taken, waaronder 

Veilig Thuis en 

Kinderopvang, 

wordt de 

bijdrage ca. € 

1.228.000. 

door de raden van de 

deelnemende gemeenten wordt 

één lid en één plaatsvervangend lid 

aangewezen. Tot lid en 

plaatsvervangend lid worden 

aangewezen de portefeuillehouder 

in het college van B&W 

respectievelijk diens 

plaatsvervanger

het algemeen bestuur beslist bij 

meerderheid van stemmen. Het 

aantal stemmen is afhankelijk van 

het aantal inwoners in de 

gemeente dat het lid 

vertegenwoordigt. Tot 10.000 

inwoners één stem, twee stemmen 

tot 20.000 inwoners, etc. 

een positieve zienswijze 

afgegeven

een positieve zienswijze 

afgeven

Omgevingsdienst Noord-Holland 

Noord (OD NHN)
143.193€             146.543€             

het algemeen bestuur bestaat uit 

één lid uit het college van B&W uit 

de deelnemende gemeenten

elk lid van het algemeen bestuur 

heeft in de vergadering een 

vastgesteld aantal stemmen, 

waarbij de stemverdeling voor de 

gemeenten is gebaseerd op de 

combinatie van inwonertal en in te 

brengen budget en het aantal 

stemmen voor de provincie is 

gebaseerd op het in te brengen 

budget. Het algemeen bestuur stelt 

nadere regels vast over deze 

stemverdeling.

een positieve zienswijze 

afgegeven

een positieve zienswijze 

afgeven

WerkSaam Westfriesland

 bijdrage in de 

bedrijfsvoering 

van € 647.000 

 bijdrage in de  

bedrijfsvoering 

van € 711.337 

de raad uit elke deelnemende 

gemeente wijst een lid en 

plaatsvervangend lid aan uit de 

raad of het college van B&W in het 

algemeen bestuur van de regeling.

besluiten worden genomen bij 

meerderheid van het aantal 

gemeenten, dat ook een 

meerderheid van het aantal 

inwoners van de deelnemende 

gemeenten vertegenwoordigt. 

Staken de stemmen dan is het 

voorstel verworpen.

een positieve zienswijze 

afgegeven

een positieve zienswijze 

afgeven

Totaal van de bijdragen 4.602.145€         4.877.179€         


