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Voorstel voor 

 

PLAN VAN AANPAK implementatie wijzigingen Wet gemeenschappelijke 

regelingen (Wgr) 2022-2024 in Noord-Holland Noord (NHN) 
 

 

Inhoudsopgave 

1. Wijziging wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022 

2. Gezamenlijke aanpak in Noord-Holland Noord onder leiding van de Regietafel NHN 

3. Samenwerkingsstructuur 

4. Aanpak en planning op hoofdlijnen 

5. Nadere detaillering van Plan van Aanpak in de fasen 3 en 4 

6. Uitgangspunten 

7. Financiën 

8. Bijlagen:  

• Brochure huidige situatie, inclusief overzicht gemeenschappelijke regelingen (GR-en) per 

gemeente NHN 

• Overzicht van wijzigingen 

 

 

1. Wijziging wet Gemeenschappelijke regelingen per 1 juli 2022 

 

Wat beoogt de wet 

Per 1 juli 2022 zijn wijzigingen doorgevoerd in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De 

bedoeling van deze wetswijzing is dat gemeenteraden meer invloed hebben op de 

gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen is verplicht, en bij een deel is het aan de 

gemeenteraden en provinciale staten hierover te beslissen. De gewijzigde wetgeving heeft een 

invoeringstermijn van twee jaar. Dit betekent dat uiterlijk 1 juli 2024 alle gemeenschappelijke 

regelingen moeten zijn aangepast aan de wetswijziging. Het primaat voor deze wijzigingen ligt bij de 

gemeenten en (in geval van eigenaarschap) bij de Provincie. Colleges en raden zijn opdrachtgever. In 

de uitvoering van de opdracht trekken gemeenten, provincie en gemeenschappelijke regelingen 

samen op. 

 

Wat impliceert de wet 

Deze wetswijziging betekent dat alle raden in de voorbereiding van deze herziening voor elke 

regeling moeten aangeven, welke wijzigingen ze wenselijk vinden. En dat alle deelnemers voor 1 juli 

2024 elke herziene regeling moeten vaststellen. Het gaat zowel om regelingen waar alle gemeenten 

uit Noord-Holland Noord (NHN) aan deelnemen, als om regelingen waaraan een deel van uw 

gemeenten (en soms ook andere gemeenten en de provincie Noord-Holland) deelneemt. Zo bent u 

gezamenlijk eigenaar van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de GGD Hollands Noorden en, 

samen met de provincie Noord-Holland, van de Omgevingsdienst NHN. Hiernaast gaat het om 

gezamenlijk eigenaarschap van bijvoorbeeld verschillende recreatieschappen, participatiebedrijven 

en archieven.  
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Waar staan we in het proces 

In mei 2022 zijn gemeenteraden, colleges, provincie en directies en besturen van 

gemeenschappelijke regelingen schriftelijk door de Regietafel NHN geïnformeerd over deze 

ontwikkeling. Ook is in de regionale raadsinformatieavonden in juni/juli 20221  informatie en 

gelegenheid tot het stellen van vragen gegeven over de wetswijziging, over uw keuzeruimte en over 

het proces dat de regietafel voorstelt. Ook de andere stakeholders in dit traject zijn in de periode 

juni-september in diverse bijeenkomsten geïnformeerd en geraadpleegd. 

In de brief van mei en in de presentaties is een startdocument aangekondigd, dat ter besluitvorming 

aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Dit startdocument is dit Plan van Aanpak Implementatie 

nieuwe Wgr. Het is tot stand gekomen na een brede consultatie van griffiers, directeuren 

gemeenschappelijke regelingen, juristen, accounthouders en controllers van gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen. 

 

Wat vragen we van u 

In voorliggend Plan van Aanpak beschrijven wij welke aanpak we voorstellen voor de implementatie 

van de wetswijziging van de Wgr. Wij vragen de gemeenten om voorliggend plan van aanpak vast te 

stellen en om de gevraagde bijbehorende middelen hiervoor beschikbaar te stellen. 

 

 

2. Gezamenlijke aanpak in Noord-Holland Noord onder leiding van de Regietafel NHN 

 
Gezamenlijke aanpak: efficiënt en effectief 
Dit voorstel bevat het plan van een gezamenlijke aanpak in Noord-Holland Noord, opdat er niet voor 
alle 17 gemeenschappelijke regelingen in Noord-Holland Noord een separaat traject wordt opgestart, 
maar dit vorm wordt gegeven in één implementatietraject.  
Dit leidt tot veel minder bestuurlijke drukte, minder werk voor de gemeenten, minder beroep op 
externe hulp en het biedt tevens de mogelijkheid om als raden in samenhang de optionele 
wijzigingen te bespreken, en te beslissen wat voor welke gemeenschappelijke regeling de gewenste 
sturingsinstrumenten is zijn. 
 
De Regietafel NHN en de opdracht 
De Regietafel NHN bestaat uit burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers vanuit de drie 
subregio’s in Noord-Holland Noord, en directeuren van de grote drie gemeenschappelijke regelingen. 
Met regievoering vanuit de Regietafel verwachten we bij te kunnen dragen aan de kwaliteit van 
regionale samenwerking en effectiever en efficiënter samenwerken.  
 
Indien u dit plan van aanpak vaststelt, dan wordt via de colleges opdracht verstrekt aan de Regietafel 
Noord-Holland Noord voor regievoering op het implementatietraject van de gewijzigde wetgeving 
waarbij de gemeenteraden, het provinciebestuur en alle andere stakeholders: 

• Op de juiste momenten in positie worden gebracht; 

• Gedurende het proces worden geïnformeerd over de voortgang in het proces. 
 
De regietafel NHN is daarmee de gemandateerd opdrachtgever voor het implementatietraject. Het 
gaat bij dit mandaat uitdrukkelijk alleen om regie op het proces. De raden blijven besluiten over de 
wijzigingen, in twee stappen: 

 
11 juni 2022: West-Friesland (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec); 2 juni 

2022: Kop van Noord-Holland (Den Helder, Schagen, Hollands Kroon en Texel); 6 juli 2022: Regio Alkmaar (Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Dijk en Waard, Heiloo en Uitgeest) 
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Stap 1: Kaderstellend besluit ten aanzien van de wijzigingen die niet verplicht zijn of wel 
verplicht zijn, maar waarbij een keuze moet worden gemaakt over de wijze van invulling 
(bijvoorbeeld participatie, uittredingsregeling): welke wijzigingen voeren we wel/niet op welke 
wijze door bij welke GR-en.  
Stap 2: Besluitvorming per gewijzigde GR, d.w.z. met 

o Overname verplichte wijzigingen 
o Facultatieve wijzigingen conform kaderstellend besluit. 

 
Alhoewel deze gezamenlijke aanpak efficiënter is dan een separate aanpak per regeling, vergt dit 
wijzigingstraject veel inspanningen van alle betrokkenen. De Regietafel NHN, die in 2018 is opgericht 
met het doel de samenwerking tussen alle betrokkenen bij de gemeenschappelijke regelingen in 
Noord-Holland Noord beter te laten functioneren, neemt hierin graag het voortouw.  
 
In de hiernavolgende paragrafen zetten wij de aanpak uiteen, en wordt tevens aangegeven wat er 
vanuit de gemeenten aan bijdragen noodzakelijk is om dit implementatietraject uit te voeren. 
 

 

3. Samenwerkingsstructuur 

 
Het spelersveld verbonden 
Om deze opdracht tot een goed resultaat te kunnen brengen hebben we commitment en actieve 
deelname vanuit alle stakeholders nodig. Tegelijkertijd willen we zoveel als mogelijk aansluiten op 
bestaande structuren en zo min mogelijk extra overlegsituaties creëren. Om dat te realiseren is de 
volgende bestuurlijke en ambtelijke samenwerkingsstructuur georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De vertegenwoordigers in de regietafel NHN en hun achterban. 
 
3 Griffiers als afgevaardigden van de griffiers van alle raden 
De griffiers adviseren en ondersteunen de gemeenteraden en hebben 3 à 4 keer per jaar een overleg 
op de schaal van NHN. Daarnaast hebben griffiers op de schaal van de subregio ook frequent 
afstemming. Op de schaal van de subregio’s zijn er regionale raadsbijeenkomsten en overleggen van 
regionale raadswerkgroepen. De werkwijze in drie deelregio’s verschilt op onderdelen. 
 
 
3 burgemeesters en gemeentesecretarissen als afgevaardigden van de colleges 
De burgemeesters, die natuurlijk ook de rol als voorzitter van de gemeenteraad vervullen, 
ontmoeten elkaar op de schaal van NHN in de bestuursvergaderingen van de Veiligheidsregio NHN. 
Deze momenten kunnen worden benut voor het delen van informatie. Daarnaast zijn er op de schaal 

Gemeenteraden 

Colleges 

Gemeenschappelijke 

regelingen 

Regietafel 

NHN 

Kernteam 

Ambtelijke 

organisaties 

Ambtelijke 

organisaties GR 
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van de subregio’s ook overleggen voor burgemeesters georganiseerd, waarin verbinding met deze 
ontwikkeling kan worden gemaakt. De gemeentesecretarissen hebben 3 à 4 keer per jaar een overleg 
met de Grote Kring van Gemeentesecretarissen NHN. Daarnaast hebben gemeentesecretarissen op 
de schaal van de subregio’s ook frequente overleggen. Alle collegeleden van gemeenten hebben 
zitting in een of meerdere besturen van de gemeenschappelijke regelingen. Voltallige colleges komen 
op de schaal van de subregio’s in wisselende frequentie bijeen. Alle bovengenoemde 
(ontmoetings)momenten bieden mogelijkheden voor het delen en bespreken van vraagstukken 
behorend bij voorliggende opdracht. 
 
3 directeuren als afgevaardigden van de gemeenschappelijke regelingen 
Het organiseren van de ontmoeting en afstemming met de directeuren gemeenschappelijke 
regelingen, richtte zich tot de start van dit traject voornamelijk op afstemming met de ‘grote drie’. In 
dit traject faciliteren we frequente ontmoeting en afstemming met alle directeuren GR-en in NHN.  
 
Het ambtelijk kernteam 
De regietafel NHN belegt de uitvoering van deze opdracht bij het Kernteam nieuwe Wgr. Het 
Kernteam wordt gevormd door de secretaris van de Regietafel, die daarmee ook de schakel is tussen 
Kernteam en Regietafel, en ambtelijke vertegenwoordigers uit de drie subregio’s (die juridische, 
financiële en strategische expertise meebrengen) en wordt versterkt met procesregie. 
 
Het ambtelijk kernteam opereert onder verantwoordelijkheid van de Regietafel. Dit team zorgt, 
naast het faciliteren in de bovengenoemde bestuurlijke afstemming, ook voor verbinding met de 
staande organisaties en zorgt voor het opleveren van de producten, een goed procesverloop en 
juridische juistheid van de voorstellen en besluiten die worden voorgelegd.  
 
In dit traject richten we ons ook nadrukkelijk op aanhaking van en afstemming met ambtenaren van 
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Zowel in brede zin als specifiek gericht op de 
juridische expertise bundelen we ook ambtelijk de krachten in dit traject. 
 
Consultatie van het spelersveld 
 
Bestuurlijk: consultatie gemeenteraden 
Voor de betrokkenheid van de raden stellen we voor om gebruik te maken van de regionale 
raadsbijeenkomsten. Bedoeling is om in fase 1 de kaderstelling aan de orde te stellen. Met de 
verkregen input via de regionale raadsbijeenkomsten worden in de eerste helft van 2023 kader-
stellende besluiten voorbereid, welke vervolgens ter besluitvorming worden voorgelegd aan alle 
raden. 
In de tweede fase (start tweede helft 2023) worden de gewijzigde regelingen voorbereid. In deze 
fase worden de voorstellen ook voorgelegd aan de regionale raadsbijeenkomsten voordat ze naar de 
raden gaan. 
 
Ambtelijk: klankborden in de uitvoering 
De regietafel en het kernteam klankborden in het proces van totstandkoming van producten 
regelmatig met de diverse stakeholders of we nog op het goede spoor zitten, of informatie helder is 
voor de doelgroepen, verkennen we de consequenties van de alternatieven en toetsen we deze op 
uitvoerbaarheid. Dit klankborden doen we met een afvaardiging van de griffiers, directeuren van 
gemeenschappelijke regelingen, gemeentesecretarissen en ambtenaren van gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen. Ook bouwen we in het proces bijeenkomsten met alle betrokken 
ambtenaren van de deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.  
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4. Aanpak en planning op hoofdlijnen 

Voor dit proces onderscheiden we een aantal fasen. Uitgangspunt bij de inrichting van het proces is 

dat de gemeenteraden in NHN bij de start van dit traject een opdracht verstrekken en vanaf het 

begin worden betrokken, zodat de richtinggevende en kaderstellende rol goed kan worden ingevuld. 

Hieronder zijn alle processtappen in dit traject schematisch op hoofdlijnen weergeven. Na afloop 

vindt een evaluatie plaats. 

 

Processtap en tijdlijn Wat Beoogd resultaat 
Fase 1 
Voorbereiding 
Mei - juli 2022 

 

Informatie  
In deze fase bent u schriftelijk en via 
presentaties op hoofdlijnen over de 
bedoeling en inhoud van de gewijzigde 
Wgr geïnformeerd, als ook over het 
voorgestelde proces.  
In de gehouden presentaties zijn de 
onderwerpen waarin gemeenteraden 
keuzes mogen/moeten maken op 
hooflijnen belicht. 

 
Alle stakeholders zijn 
geïnformeerd over de opgave 
die op ons afkomt en de manier 
waarop raden tijdig in positie 
worden gebracht om besluiten 
te nemen. 

 

Fase 2 
Besluit Plan van Aanpak  
Juli 2022 – januari 2023 

Plan van Aanpak voor het Wgr-traject  
In deze fase komen we tot een door de 
raden vastgesteld Plan van Aanpak, 
(betreft voorliggend document). 
Voorafgaand worden de raadsleden 
geïnformeerd in regionale 
raadsbijeenkomsten. 

Vastgesteld plan van aanpak 
voor het Wgr-traject voor de 
periode januari 2023-juli 2024. 

Fase 3 
Januari - oktober 2023 
 
Nb. In oktober 2022 zijn we 
ambtelijk al gestart met de 
eerste voorbereidingen 

Kaderstellende besluiten voor alle GR-en 
Deze fase werkt toe naar kaderstellende 
besluiten, waarin raden vaststellen welke 
wijzigingen de gemeenteraden op welke 
manier willen invullen in alle/een deel van 
de gemeenschappelijke regelingen.  

Kaderstellende besluiten die de 
input vormen om alle 
gemeenschappelijke regelingen 
aan te (kunnen) passen 

Fase 4 
Oktober 2023 – maart 2024 

Besluitvorming per GR 
In deze fase worden alle GR-en aangepast 
volgens de kaderstellende besluiten. Alle 
raden in NHN en Provinciale Staten 
besluiten vervolgens over de gewijzigde 
GR-en waar men aan deelneemt. 

Alle regelingen zijn voor 1 juli 
2024 volgens wet gewijzigd en 
gepubliceerd. 

Fase 5 
Maart - juni 2024 

Implementatie en borging 
De besluiten kunnen ertoe leiden dat 
gemeenten en gemeenschappelijke 
regelingen nog acties moeten 
ondernemen in de bedrijfsvoering om te 
komen tot de daadwerkelijke 
implementatie van de besluiten. Ook 
kunnen de besluiten financiële 
consequenties hebben. Per regeling wordt 
in beeld gebracht of dit van toepassing is 
en welke acties het betreft.  

Overzicht activiteiten hierop 
volgende periode – 
verantwoordelijkheid van Gr 
besturen 

 

5. Nadere detaillering van fase 3 en 4 van het Plan van Aanpak  
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Hieronder zijn de fasen 3 en 4 verder in detail uitgewerkt. Bij deze detaillering is in dit document de 

primaire focus gelegd op relevante momenten voor raden, colleges en griffiers. 

 

Processtap en tijdlijn Wat Beoogd resultaat/kosten 
FASE 3 

Fase 3a Voorbereiding 
Oktober 2022 - januari 2023 
Gelijktijdig met 
besluitvormingstraject  
Plan van Aanpak 
 
Acties 
Ambtelijke voorbereiding 
door kernteam + 
klankbordgroep griffiers/gr-
en + 
team juristen,  
team controllers 
team beleidsmedewerkers 
gemeenten en gr-en 
 

Opstellen voorzet voor een kaderstellend 
besluit, dat bevat: 

• Overzicht gemeenschappelijke 
regelingen 

• Alle verplichte wijzigingen 

• Alle niet verplichte wijzigingen met 
pro’s en contra’s van keuzes – met 
een juridische, beleidsmatige, 
uitvoerings- en financiële toets van 
deze keuzes voor de verschillende 
(soorten) GR-en 

• Overzicht consequenties voor andere 
documenten (bijvoorbeeld FUGR, 
nota’s verbonden partijen, 
reglementen etc.) 

• Eerste sondering raadsleden in 
regionale raadsbijeenkomsten najaar 
2022. 

Voorzet voor kaderstellend 
besluit - als input voor het 
gesprek op de regionale 
raadsbijeenkomsten. 

Kosten: extra inzet secretaris 
Regietafel als projectleider 
nieuwe Wgr 
 
Dekking:  
In aanvulling op gemeentelijke 
bijdrage aan Regietafel heeft de 
Provincie NH voor 2022 subsidie 
toegekend. 

Fase 3b Voorzet 
Februari – juli 2023 

 
Acties 

• Informeren 
stakeholders 

• Externe juridische toets  
 
Ambtelijke voorbereiding 
zoals hierboven aangegeven 

Bespreken voorzet kaderstellend besluit 
op hoofdlijnen met raden: 
 

• Bespreken tijdens regionale 
raadsinformatiebijeenkomsten per 
deelregio + ophalen input (algemeen 
en per GR). Bij voorkeur in dezelfde 
raadsbijeenkomst waarin raden ook 
afstemmen op zienswijzen P&C-
stukken GR.  

• Verwerken oogst van de 
besprekingen. 

• Verdere verdieping op vraagstukken 
waar nog geen overeenstemming is. 

Overeenstemming over 
gewenste wijzigingen, op te 
nemen in kaderstellend besluit. 
Overzicht in de vorm van een 
matrix: GR-en x Wijzigingen 

 

Kosten: extra inzet secretaris 
Regietafel als projectleider, 
extra inzet procesregisseur, 
juridisch advies 
 
Dekking:  
Zie financieel kader paragraaf 7 

Fase 3c Besluit 
Augustus - okt 2023 

 
Ambtelijke uitwerking stap 
2 + voorbereiding stap 3:  
zoals hierboven aangegeven 

Kaders ter besluitvorming voorleggen 
aan de raden  
 

• Aanbieden kaders en begeleidende 
informatie. 

• Voorbereiden besluitvorming. 
(opstellen collegeadviezen en 
raadsvoorstellen, maatwerk per 
gemeente) 

• Bespreking in regionale 
raadsinformatiebijeenkomsten per 
subregio  

• Vaststelling van de kaders door raden 

Vaststellen met kaderstellend 
besluit in alle raden in NHN 

Kosten: extra inzet secretaris 
Regietafel als projectleider, 
extra inzet procesregisseur, 
juridisch advies 
 
Dekking:  
Zie financieel kader paragraaf 7 

FASE 4 
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Fase 4 
Okt 2023 – Maart 2024 
 
Acties 

• Informeren 
stakeholders 

• Externe juridische toets  
 
Ambtelijke voorbereiding 
van besluitvorming in 
raden, met meenemen van 
besturen van GR-en door 
kernteam + juristen, met 
betrokkenheid van 
controllers, 
beleidsmedewerkers 
gemeenten en GR-en, 
Regietafel 

Besluitvorming per gemeenschappelijke 
regeling 
 

• Aanpassen gemeenschappelijke 
regelingen conform de kaders 

• Toets bij regionale 
raadsbijeenkomsten aan kaderstellend 
besluit 

• Aanbieden gewijzigde 
gemeenschappelijke regelingen. 

• Voorbereiding besluitvorming per 
gemeente 

• Besluitvorming, met daarbij 
toestemming/zienswijze door de 
raden, afhankelijk van het type 
regeling (collegeregeling, gemengde 
regeling, raadsregeling) 

• Bekendmaking van de besluiten 

Vaststelling gewijzigde GR-en 
 
 
 
 
 
Kosten: extra inzet secretaris 
Regietafel als projectleider, 
extra inzet procesregisseur, 
juridisch advies 
 
Dekking:  
Zie financieel kader paragraaf 7 

 

 

6. Uitgangspunten bij het implementatietraject 

 

• De afspraken als vastgelegd in het huidige spoorboekje blijven intact tot 1 juli 2024 (geldt t/m 

kadernota 2025, begroting 2025, jaarrekening 2023). 

• In dit traject sluiten we zoveel als mogelijk aan bij bestaande vergader-/overlegmomenten 

(bijvoorbeeld regionale raadsbijeenkomsten en (sub)regionale (raads-)werkgroepen). 

• Elke deelregio vaardigt een lid af voor het ambtelijk kernteam, tenminste 2 juristen, 1 controller 

en 2 beleidsmedewerkers. De (grote) gemeenschappelijke regelingen vaardigen drie adviseurs 

voor de klankbordgroep af, en tenminste 3 juristen en 3 controllers. Alle gemeenten en 

gemeenschappelijke regelingen leveren daarnaast een bijdrage in de vorm van inzet van 

expertise. Daarnaast zorgen de gemeenten voor het (regionaal) oplijnen van de vergadercyclus 

(college- en raadsvergaderingen). Gestreefd wordt naar raadsbehandeling in: 

o Januari 2023 Plan van Aanpak 

o Oktober 2023 Kaderstellend besluit 

o Maart 2024 Aanpassing Gemeenschappelijke regelingen 

• We kunnen (kosteloos) gebruik maken van de faciliteiten van de gemeenten en gr-en voor 

bijeenkomsten die worden georganiseerd in dit traject. 

• Het opleveren van een overzicht met gevolgen voor andere documenten (o.a. FUGR, nota 

verbonden partijen, reglementen etc.) valt binnen de scope van de opdracht. Het feitelijk 

aanpassen van de documenten valt erbuiten. 

• Besluiten die in dit traject worden genomen mogen geen strijdigheid opleveren voor 

samenhangende wetgeving. Te denken valt daarbij aan de wet publieke gezondheid, de wet 

veiligheidsregio, de archiefwet en de verantwoordingsplicht richting het ministerie van BZK van 

gemeenschappelijke regelingen die dit betreft. 
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7. Financiën 

 

Kosten voorbereidingsfase 2022 

De kosten in 2022 voor de informatiefase en het komen tot voorliggend plan van aanpak zijn 

gefinancierd vanuit de jaarlijkse bijdrage aan de regietafel (€750 per gemeente) en een 

aangevraagde en verkregen subsidie van de Provincie ter hoogte van €15.000. 

Daarnaast is er vanuit elke deelregio door enkele gemeenten een aantal uur per week ambtelijke 

inzet geleverd voor de realisatie van de informatiefase en het komen, in afstemming met alle 

stakeholders, tot voorliggend plan. 

 

Kosten uitvoeringsfase 2023-2024 van voorliggend plan 

Voor het uitvoeren van de opdracht is, naast de reguliere inzet van vanuit de deelnemers, op basis 

van de huidige inzichten extra ondersteuning nodig voor het implementatietraject (projectleiding, 

procesregie, juridisch advies) voor de periode van 1 januari 2023 - 1 juli 2024 

o 0,5 dag per week projectleider (secretaris Regietafel)  

o 1 dag per week extra procesregie raden 

o 54 uur totaal voor onafhankelijk juridisch advies kaderstellend besluit 

Totaal bedragen de kosten €100.000 euro, waarvan €70.000 in 2023 en €30.000 in 2024. 

 

Kostenverdeelsleutel 2023-2024 

De regietafel stelt voor om de kosten voor het uitvoeringstraject 2023-2024 naar rato van de 

inwonersaantallen te verdelen over de gemeenten. Uitgaande van 682.651 inwoners in het 

werkgebied per 1 januari 2022 wordt de bijdrage die nodig is voor de kosten van het 

uitvoeringstraject ingeschat op € 0,15 per inwoner. Afhankelijk van het verloop van de gesprekken, 

de mogelijke complicaties en daaruit voortkomende werkzaamheden kan dit in de werkelijkheid nog 

iets afwijken. Wij komen hiervoor dan tijdig bij de gemeenten in de lucht. Voor de provincie is geen 

bijdrage voorzien; deze neemt slechts deel in een klein aantal gemeenschappelijke regelingen. Ook 

heeft de provincie voor 2022 reeds een bijdrage verstrekt van € 15.000 als subsidie voor de 

versterking van de bestuurskracht van de deelnemende gemeenten voor dit proces.  

 

 

Gemeente inwoneraantal Aantal GR-en Bijdrage 2023 Bijdrage 2024

Opmeer 12.072                   10 1.238                531                    

Uitgeest 13.563                   5 1.391                596                    

Texel 13.738                   6 1.409                604                    

Enkhuizen 18.657                   11 1.913                820                    

Drechterland 19.956                   11 2.046                877                    

Stede Broec 21.867                   11 2.242                961                    

Koggenland 23.045                   10 2.363                1.013                

Heiloo 24.354                   9 2.497                1.070                

Dijk en Waard 87.730                   8 8.996                3.855                

Bergen NH 29.726                   8 3.048                1.306                

Castricum 36.205                   8 3.713                1.591                

Medemblik 45.348                   10 4.650                1.993                

Schagen 46.841                   5 4.803                2.058                

Hollands Kroon 48.703                   5 4.994                2.140                

Den Helder 56.568                   5 5.801                2.486                

Hoorn 74.024                   9 7.591                3.253                

Alkmaar 110.254                 9 11.306              4.845                

Totaal 682.651                 70.000 30.000
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Optioneel: subsidiebijdrage 2023 en 2024 

In bovenstaande berekening is geen rekening gehouden met eventueel te verkrijgen subsidie in 2023 

en 2024 voor dit traject. Momenteel onderzoeken we de subsidiemogelijkheden. Indien we 

subsidiegelden voor 2023 en 2024 verwerven, dan worden deze ook naar rato ten gunste gebracht 

van de gemeentelijke bijdrage voor dit traject. 

 

Kosten die buiten de scope van voorliggend voorstel vallen zijn: 

 

Kosten van andere trajecten 

Een groot deel van de gemeenschappelijke regelingen valt volledig binnen het werkgebied NHN. We 

hebben echter ook te maken met een aantal gemeenschappelijke regelingen met andere 

deelnemers. Het betreft hier een deel van de recreatieschappen, Cocensus, het 

samenwerkingsverband Waddeneilanden en de Vuilverbrandingsinstallatie. De kosten van 

voorliggend voorstel betreffen in beginsel alle gemeenschappelijke regelingen uit NHN.   

Gemeenschappelijke regelingen met opdrachtgevers van buiten NHN verzoeken wij deel te nemen 

aan dit implementatietraject. Daar waar men anders besluit streven we naar aansluiting, met zo min 

mogelijk extra bestuurlijke drukte. De facto speelt dit nu met twee van de drie recreatieschappen uit 

NHN die met elkaar optrekken in een groter verband met de provincie Noord-Holland. Eventuele 

meerkosten die voortvloeien uit andere trajecten vallen buiten de scope van dit voorstel. 

 

Kosten lange termijn 

Gemeenteraden gaan conform de wet kaderstellende besluiten nemen en gewijzigde 

gemeenschappelijke regelingen vaststellen in dit traject. Besluitvorming kan financiële consequenties 

hebben voor de lange termijn. Deze consequenties vallen buiten de scope van dit voorstel. Het in 

beeld brengen van de financiële consequenties bij de kaderstelling ten behoeve van besluitvorming, 

maakt wel onderdeel uit van het proces dat we doorlopen.  

 

8. Bijlagen 

1. Brochure huidige situatie (inclusief overzicht gemeenschappelijke regelingen (GR-en) per 

gemeente in NHN) 

2. Overzicht van wijzigingen Wgr 

 


