
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 15 november 2011, 
nr. 2011-61428, tot vaststelling van het 
Besluit mandaat, volmacht en machti-
ging werving en selectie kwartiermaker 
Regionale Uitvoeringsdienst Noordzee-
kanaalgebied (RUD NZKG).

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
besluiten;

1  Mandaat te geven aan de provinciesecretaris 
van de provincie Noord-Holland om gezamen-
lijk met de secretarissen van de Kopgroep-
partners de werving en selectie van de 
kwartiermaker voor de RUD NZKG vanaf het 
vaststellen van de procedure tot en met de 
aanstelling van de kwartiermaker vorm te 
geven. Onder voorbehoud van instemming 
over de werving en selectie van de kwartier-
maker door de andere kopgroeppartners. De 
daadwerkelijke aanstelling van de kwartier-
maker vindt pas plaats na goedkeuring van 
de bestuursopdracht door de colleges van de 
kopgroeppartners, medio december 2011;

2  In te stemmen met de volgende 
uitgangspunten;

 •  de werving en selectieprocedure wordt in 
goed onderling overleg met de gemeenten 
Haarlemmermeer, Amsterdam en Zaan-
stad vastgesteld; onderdeel daarvan is het 
vaststellen van de organisatie waar de 
kwartiermaker formeel in dienst komt 
dan wel gedetacheerd wordt;

 •  de ondernemingsraden worden volledig 
en tijdig betrokken bij de procedure 
volgens de regels van de WOR;

 •  het team van secretarissen benoemt uit 
zijn midden een voorzitter, die optreedt 
als ambtelijk opdrachtgever en werkgever 
voor de kwartiermaker;

 •  de heer T.P.J. Talsma zal namens onze 
provincie zitting nemen in de Bestuur-
lijke Kerngroep van de Kopgroep. De 
Bestuurlijke Kerngroep benoemt uit zijn 
midden een voorzitter die optreedt als 

bestuurlijk aanspreekpunt voor de 
kwartiermaker;

 •  de gezamenlijke colleges streven er naar 
voor het kerstreces voor 2011 een 
Bestuursopdracht vast te stellen die dient 
als opdracht aan de kwartiermaker.

Haarlem, 15 november 2011.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

Toelichting
In navolging op de besluitvorming betreffende de 
vorming van regionale uitvoeringsdiensten in 
Noord-Holland (GS besluit 2011-59415) en 
bekrachtiging hiervan in het bestuurlijk overleg 
van 4 november 2011 volgt hier een nadere uit-
werking, betreffende de werving en selectie van 
de kwartiermaker voor de RUD NZKG. Met dit 
besluit kan de werving en selectie van de 
kwartier maker voor de RUD NZKG gestart 
worden. Er wordt een mandaat aan de provincie-
secretaris gegeven om samen met de gemeente-
secretarissen van Amsterdam, Haarlemmermeer 
en Zaanstad de werving en selectie voor de RUD 
NZKG vorm te geven, waarbij de kopgroep-
partners de uitgangspunten zoals genoemd in 
het besluit hanteren. Gelijktijdig met deze nota 
wordt in de colleges van de Kopgroeppartners 
hetzelfde besluit genomen. 

Uitgegeven op 6 december 2011.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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