
 

Agendapunt : 06. 
Voorstelnummer : 12-069 
Raadsvergadering : 10 december 2015 
Naam opsteller : Benno Klapwijk 
Informatie op te vragen bij : Benno Klapwijk 
Portefeuillehouder(s) : Odile Rasch 
Zaaknummer : 15.00739 
Registratienummer : RAAD150126 
Raadsvoorstel
Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord (GR-RUD) 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − a. Het college toestemming te verlenen voor wijziging van de GR-RUD; 

− b. De burgemeester toestemming te verlenen uit te treden uit de GR-
RUD. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord (GR-RUD) als gevolg van de aangepaste Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
De raad geeft toestemming aan het college de GR-RUD weer up-to-date te maken zodat 
deze voldoet aan de Wgr. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
Wijzigingen moeten in beginsel voor 1 januari 2016 worden doorgevoerd. 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Regio-gemeenten, provincie, RUD. 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: RUD 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
Extern overleg gevoerd met: RUD 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
n.v.t. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
De gewijzigde GR-RUD wordt definitief nadat gemeenten en provincie Noord-Holland met de 
gewijzigde tekst hebben ingestemd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
n.v.t. 
 
Risico’s 
Geen. 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): nee 

  
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
De raad neemt dit besluit om te voldoen aan wettelijke vereisten. 
 
Bijlagen: 
1. Besluit tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord (incl. puntsgewijze wijzigingen en geconsolideerde versie van de GR-
RUD na wijziging); 
2. Besluit burgemeester tot uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 
 
 
Bergen, 20 oktober 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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