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Bij besluit van 9 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord (hierna: Omgevingsdienst) besloten om aan haar deelnemers ter
besluitvorming een wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (hierna: GR) van de
Omgevingsdienst voor te leggen.
De redenen voor de wijziging van de GR zijn volgens de Omgevingsdienst de volgende:
 De huidige GR is niet geheel aangepast aan de huidige Wet gemeenschappelijke
regelingen (Wgr). Dit geldt met name voor de bevoegdheidsverdeling tussen het
Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur;
 De Ambtenarenwet 2017 (ook bekend onder Wnra) is op 1 januari 2020 in werking
getreden. In verband hiermee dient het Algemeen Bestuur bevoegd te zijn om te
kunnen deelnemen in de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke
Organisaties (WSGO);
 De afspraken in de publicatie "Governance in Noord-Holland Noord" van de Regietafel
gemeenschappelijke regelingen Noord-Holland Noord van januari 2019 nopen tot
aanpassingen;
 Voor de volledigheid zijn de regels, die betrekking hebben op de terugneming van
extra taken of gedeeltelijke uittreding, verduidelijkt en aangevuld. Voor deze wijziging
dient de procedure als beschreven in artikel 1 van de wet gevolgd te worden.
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Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (huidige regeling),
artikel 34 lid 3
Wgr, artikel 1 en 51 lid 2
1.

in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Noord-Holland Noord.

De Omgevingsdienst beoogt met de wijziging van de GR in hoofdzaak (weer volledig) te
voldoen aan de op haar van toepassing zijnde wet- en regelgeving (zie hierboven, onder
‘Aanleiding’).
Op grond van het bepaalde in artikel 1 Wgr kan de gemeenteraad haar toestemming aan
de wijziging van de GR slechts onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen
belang. Van strijd met het recht of algemeen belang is geen sprake.
Wijziging GR en extra taken

RAADSVOORSTEL (VERVOLG)

Ten aanzien van de extra taken is van belang dat de gemeente Koggenland eerder met de
Omgevingsdienst is overeengekomen dat de gemeente pas bij/na de inwerkingtreding van
de Omgevingswet zal bepalen welke extra taken definitief overgedragen zullen worden
aan de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst heeft op verzoek van de gemeente bij brief
van 3 november 2020 (bijlage 4) bevestigd dat de (gewijzigde) GR (de vermindering van de
taken/gedeeltelijke uittreding) voor deze extra taken niet geldt, althans dat deze regeling
pas geldt nadat door de gemeente definitief tot de overdracht van de taken zou zijn
besloten.
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Nadat uw raad met de wijziging van de GR heeft ingestemd, dient het college de
Omgevingsdienst hiervan op de hoogte te stellen. Op grond van Wgr zal de wijziging van
de GR door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend worden gemaakt in de
Staatscourant. De gewijzigde regeling treedt na bekendmaking in werking.
1.
2.
3.
4.

aanbiedingsbrief van 12 januari 2021 van de Omgevingsdienst
AB-Besluit van 9 december 2020
tekst van de gewijzigde GR
brief van 3 november 2020 van de Omgevingsdienst
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