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Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling WNK 2015 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − als bestuursorgaan uittreden uit de gemeenschappelijke regeling WNK  

− toestemming aan het college verlenen om in te stemmen met de nieuwe 
gemeenschappelijke regeling 2015 Werkvoorzieningsschap Noord-
Kennemerland.  

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Op dit moment geldt de Gemeenschappelijke Regeling 2009 Werkvoorzieningsschap Noord-
Kennemerland. Er is een aantal argumenten dat maakt dat de deelnemende gemeenten: 
Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk een nieuwe GR moeten 
vaststellen. De belangrijkste redenen zijn:  
 
1. Fusie Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer 
Per 1 januari 2015 zijn de gemeenten Alkmaar, Graft-de Rijp en Schermer op basis van de 
Wet Algemene Regels Herindeling gefuseerd tot de nieuwe gemeente Alkmaar. De huidige 
Gemeenschappelijke Regeling 2009 Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland moet 
daarom worden gewijzigd en met deze wijziging moet uiterlijk per 1 januari 2016 door de 
deelnemende gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk 
worden ingestemd.  
 
2. Wijziging Wgr 
Per 1 januari 2015 is de Wgr gewijzigd. De systematiek van de Wgr is volledig herzien en er 
zijn wijzigingen doorgevoerd waardoor er nieuwe regels gelden ten aanzien van: 
• de samenstelling en de verhouding tussen het algemeen- en dagelijks bestuur; 
• de planning- en controlcyclus; 
• de wijze waarop officiële documenten door gemeenschappelijke regelingen kunnen 
worden gepubliceerd; 
 
In de overgangsbepalingen VIII tot en met XI van de Wijzigingswet is een overgangstermijn 
van een jaar bepaald, waarbinnen de bestaande Gemeenschappelijke regelingen getoetst 
kunnen worden aan de nieuwe bepalingen in de (gewijzigde) Wgr. Per 1 januari 2016 
moeten bestaande Gemeenschappelijke regelingen dus voldoen aan de (gewijzigde) Wgr 
(grondslag hiervoor is de Wet algemene regels herindeling, artikel 41). 
 
3. De (financiële) Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen, vastgesteld door 
het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningsschap op 12 november 2014 (zie bijlage 4). 
 
4. Collegeregeling 
De belangrijkste verandering die optreedt vloeit voort uit:  
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Artikel 13, lid 1 Wgr, bepaalt dat het algemeen bestuur van een door gemeenteraden en 
colleges gezamenlijk ingesteld openbaar lichaam niet alleen uit collegeleden mag bestaan. 
Vastgesteld moet worden dat de huidige GR door de gemeenteraden en colleges van de 
deelnemende gemeenten gezamenlijk is getroffen. Daaruit volgt dat de huidige 
bestuurssamenstelling van het Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland in strijd is met 
de nieuwe Wgr. 
Uitgangspunt bij de gewijzigde GR is dat de GR WNK 2015 een collegeregeling is. De 
huidige GR is een mixvorm die ontstaan is uit revisies, die zijn aangebracht op de 
oorspronkelijke GR uit 1974. Voorgesteld wordt dus nu om de huidige praktijk in lijn te 
brengen met de Wgr en in de GR op te nemen. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
Dat het college instemt het de GR 2015 Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: als gevolg hiervan dient de gemeenteraad het besluit te nemen 
als bestuursorgaan uit te treden uit de GR WNK. De bevoegdheid van de raad bestaat nu uit 
het (wel/niet) verlenen van toestemming aan het college om met de gewijzigde GR in te 
stemmen. 

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

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: in de GR WNK zijn de 
gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk verbonden. 

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
 
Burgerparticipatie: nee, omdat het hier om een puur wettechnische wijziging gaat is geen 
participatietraject gevolgd. 
 
Externe communicatie: nee, de gemeente Alkmaar is verantwoordelijk voor de externe 
communicatie. Alkmaar draagt zorg voor bekendmaking van deze regeling in alle 
deelnemende gemeenten door kennisgeving van de inhoud hiervan in de Staatscourant. 
Daarnaast stuurt Alkmaar voor 1 januari 2016 de vastgestelde gewijzigde GR WNK aan de 
Provincie Noord Holland. 
 
Extern overleg gevoerd met: gemeenten Alkmaar, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo en 
Langedijk. Gelet op het overgangsrecht is Capra advocaten gevraagd de GR WNK te 
toetsen en op grond van die bevindingen aan te geven waar en hoe aanpassing noodzakelijk 
is. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Zoals gezegd moeten de wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling WNK die nu 
worden doorgevoerd voor 1 januari 2016 zijn gerealiseerd. Er zijn hiervoor geen 
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alternatieven. Er is wel overwogen om  een totale modernisering van de Gemeenschappelijk 
Regeling WNK door te voeren. Deze modernisering is nodig, omdat de huidige regeling sterk 
verouderd is (basis stamt uit 1974) en omdat WNK een belangrijke functiewijziging (transitie) 
doormaakt. Vanwege de verplichte herziening per 1 januari 2016 was daar nu onvoldoende 
tijd voor. Het Algemeen Bestuur van WNK Personeelsdiensten heeft op 14 oktober 2015 
uitgesproken dat in 2016 een modernisering/innovatie/beter leesbare versie van de 
Gemeenschappelijke Regeling WNK gerealiseerd moet worden. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
 
De BCH-gemeenten beslissen in december over de GR. Op die manier kan voor 1 januari 
2016 de toezending aan de Provincie Noord-Holland van de vastgestelde GR 2015 WNK 
plaatsvinden. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Met dit voorstel zijn geen middelen gemoeid en er zijn geen financiële gevolgen. 
 
Eén van de wijzigingen die nu wordt doorgevoerd is wel van financiële aard, maar heeft geen 
financiële consequenties. Het betreft de wijziging van artikel 23 (Bijdragen gemeenten). De 
tekst van lid 1 is aangepast aan de praktische afrekeningssystematiek die al jarenlang in de 
praktijk wordt toegepast. In de oude regeling staat dat de bijdrage van gemeenten wordt 
berekend op basis van standaardeenheden, maar in de praktijk gebeurt dat op aantal personen. 
De GR is nu in overeenstemming gebracht met de gehanteerde praktijk. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Nee  
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): Nee. Niet van toepassing 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Wettelijke verplichting.  
 
Bijlagen:  
 

1. Gemeenschappelijke Regeling 2009 Werkvoorzieningsschap Noord -Kennemerland (oud) 
2. Gemeenschappelijke Regeling 2015 Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland  
3. Vergelijking Gemeenschappelijke Regeling 2015 Werkvoorzieningsschap Noord-

Kennemerland vastgestelde versie 2009 en concept 2015 
4. De (financiële) Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen 

 
 
Bergen, 3 november 2015 
 
College van Bergen 
 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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	Met dit voorstel zijn geen middelen gemoeid en er zijn geen financiële gevolgen.

