
Besluit van Gedeputeerde Staten  
van Noord-Holland van 2 juli 2013,  
nr. 93252-205250, tot het treffen van de 
gemeenschappelijke regeling Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

Nadat provinciale staten van Noord-Holland daar 
op 3 juni 2013 toestemming voor hebben gegeven, 
hebben gedeputeerde staten van Noord-Holland 
op 2 juli 2013 besloten tot het treffen van de 
navolgende gemeenschappelijke regeling 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord. 

Gemeenschappelijke regeling Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Het college van Gedeputeerde Staten van 
Noord Holland;

De colleges van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeenten:
•	 Alkmaar;
•	 Bergen;
•	 Castricum;
•	 Den	Helder;
•	 Drechterland;
•	 Enkhuizen;
•	 Graft-de	Rijp;
•	 Heerhugowaard;
•	 Heiloo;
•	 Hollands	Kroon;
•	 Hoorn;
•	 Koggenland;
•	 Langedijk;
•	 Medemblik;
•	 Opmeer;
•	 Schermer;
•	 Stede	Broec;
•	 Schagen;
•	 Texel.

De burgemeesters van de gemeenten:
•	 Alkmaar;
•	 Bergen;
•	 Castricum;
•	 Den	Helder;

•	 Drechterland;
•	 Enkhuizen;
•	 Graft-de	Rijp;
•	 Heerhugowaard;
•	 Heiloo;
•	 Hollands	Kroon;
•	 Hoorn;
•	 Koggenland;
•	 Langedijk;
•	 Medemblik;
•	 Opmeer;
•	 Schermer;
•	 Stede	Broec;
•	 Schagen;
•	 Texel.

ieder	voor	zover	bevoegd;

Gelet op:
-  de Wet gemeenschappelijke regelingen, de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 
de	Provinciewet,	de	Gemeentewet,	de	
Algemene	wet	bestuursrecht	en	de	Archiefwet	
1995;

-  de toestemming van provinciale staten van 
Noord-Holland

-  de toestemmingen van de gemeenteraden 
van:

•	 Alkmaar;
•	 Bergen;
•	 Castricum;
•	 Den	Helder;
•	 Drechterland;
•	 Enkhuizen;
•	 Graft-de	Rijp;
•	 Heerhugowaard;
•	 Heiloo;
•	 Hollands	Kroon;
•	 Hoorn;
•	 Koggenland;
•	 Langedijk;
•	 Medemblik;
•	 Opmeer;
•	 Schermer;
•	 Stede	Broec;
•	 Schagen;
•	 Texel.
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Overwegende dat:
-	 	het	Rijk,	het	Interprovinciaal	Overleg	en	de	

Vereniging	van	Nederlandse	Gemeenten	
afspraken hebben gemaakt over de vorming 
van regionale uitvoeringsdiensten, het 
takenpakket	dat	deze	diensten	in	ieder	geval	
moeten	gaan	uitvoeren	en	de	kwaliteits-
normering van vergunningverlening en 
handhaving;

-  de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord namens de provincie en de 
deelnemende gemeenten vergunning-
verlenende,	toezichthoudende	en	hand-
havingstaken gaat uitvoeren op het gebied 
van	het	milieu-	en	omgevingsdomein;

-  dat de colleges van burgemeester en 
wethouders	van	de	deelnemende	gemeenten	
en gedeputeerde staten van de provincie 
Noord-Holland	zijn	overeengekomen	een	
gemeenschappelijke regeling te treffen voor 
het vormen van een regionale uitvoerings-
dienst;	

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Gemeenschappelijke regeling Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
 
Hoofdstuk 1  Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen
1	 In	deze	regeling	wordt	verstaan	onder:
 a  algemeen bestuur: algemeen bestuur van de 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland	Noord;

 b  bestuur: algemeen bestuur, dagelijks 
bestuur	en	voorzitter	van	de	Regionale	
Uitvoeringsdienst	Noord-Holland	Noord;

 c  burgemeesters: burgemeesters van de 
deelnemende	gemeenten;

 d  colleges:	colleges	van	de	deelnemers;
 e  dagelijks bestuur: dagelijks bestuur van de 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland	Noord;

 f  deelnemers: provincie Noord-Holland en 
gemeenten	Alkmaar,	Bergen,	Castricum,	
Den	Helder,	Drechterland,	Enkhuizen,	
Graft-de	Rijp,	Heerhugowaard,	Heiloo,	
Hollands	Kroon,	Hoorn,	Koggenland,	
Langedijk,	Medemblik,	Opmeer,	
Schermer,	Stede	Broec,	Schagen	en	Texel;

 g  gedeputeerde staten: college van 
gedeputeerde	staten	van	Noord-Holland;

 h  Uitvoeringsdienst: Regionale 
Uitvoeringsdienst	Noord-Holland	Noord;

 i  regeling:	Gemeenschappelijke	regeling	
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland	Noord;

 j  vertegenwoordigende organen: provinciale 
staten van Noord-Holland en raden van de 
deelnemende	gemeenten;

 k  voorzitter:	voorzitter	van	de	Regionale	
Uitvoeringsdienst	Noord-Holland	Noord;

 l  wet: Wet gemeenschappelijke regelingen.
2  Waar in de regeling artikelen van de 

Provinciewet	of	de	Gemeentewet	of	daaraan	
gerelateerde	wetgeving	en	regelingen	van	
overeenkomstige	toepassing	worden	
verklaard moeten voor provincie, provinciale 
staten, gedeputeerde staten en de 
commissaris van de koningin resp. voor 
gemeente,	raad,	burgemeester	en	wethouders	
en	de	burgemeester	gelezen	worden:	het	
openbaar lichaam, het algemeen bestuur, het 
dagelijks	bestuur	en	de	voorzitter.

Hoofdstuk 2   Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord

Artikel 2 Instelling
1	 	Er	is	een	rechtspersoonlijkheid	bezittend	

openbaar lichaam, genaamd Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.

2	 	De	Uitvoeringsdienst	is	gevestigd	op	het	
grondgebied van de gemeente Hoorn.

3	 	De	Uitvoeringsdienst	fungeert	als	werkgever	
voor het personeel van de Uitvoeringsdienst. 

Artikel 3 Belang
1	 	De	regeling	wordt	getroffen	ter	onder-

steuning van de deelnemers bij de uitvoering 
van hun taken op het gebied van vergunning-
verlening,	toezicht	en	handhaving.	

2	 	De	taken,	bedoeld	in	het	eerste	lid,	betreffen	
in elk geval taken op het gebied van het 
omgevingsrecht in het algemeen en de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht in het 
bijzonder,	alsmede	de	taken	op	het	terrein	
van vergunningverlening, handhaving en 
toezicht	op	grond	van	de	in	artikel	5.1	van	de	
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
genoemde	wetten.

Artikel 4 Landelijke Basistaken milieu
1	 	De	Uitvoeringsdienst	is	belast	met	het	ten	

behoeve van de deelnemers uitvoeren van het 
verplichte	Landelijk	Basistakenpakket	zoals	
dat	is	vermeld	in	bijlage	1	bij	deze	regeling	
(bijlage	1:	Landelijk	Basistakenpakket	
gemeenten	en	Landelijk	Basistakenpakket	
provincie) met inachtneming van het door de 
deelnemers vastgestelde beleid.

2	 	Bij	wijziging	door	landelijke	wetgeving	of	
anderszins	van	het	Landelijk	Basistaken-
pakket stelt het bestuur van de Uitvoerings-
dienst de colleges voor om in te stemmen met 
de	betreffende	wijzigingen	in	bijlage	1.

3	 	Tot	het	Landelijk	Basistakenpakket	wordt	ook	
gerekend het in dit kader vervullen van 
adviserende taken op het terrein van de 
vergunningverlening,	toezicht	en	hand-
having ten behoeve van de deelnemers, 
alsmede coördinerende en afstemmende 
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taken	die	voor	de	deelnemers	tezamen	
worden	verricht.

Artikel 5 Overige milieu- en Wabotaken
1	 	In	aanvulling	op	de	taken	uit	het	Landelijk	

Basistakenpakket	kan	de	Uitvoeringsdienst	
op	verzoek	van	een	deelnemer	voor	deze	
deelnemer ook andere adviserende, onder-
steunende	en	uitvoerende	werkzaamheden	
inzake	de	vergunningverlening,	toezicht	en	
handhaving op het gebied van de fysieke 
leefomgeving verrichten met inachtneming 
van het door de deelnemers vastgestelde 
beleid.

 Het gaat onder andere om de volgende taken:
	 •	 	Alle	overige	wettelijke	taken	op	het	gebied	

van	vergunningverlening,	toezicht	en	
handhaving in het kader van de Wet 
milieubeheer

	 •	 	Specialistische	adviezen	behorend	bij	de	
overige milieutaken

	 •	 	Alle	taken	op	het	terrein	van	fysieke	
leefomgeving	zoals	klimaat,	
duurzaamheid,	milieuzorg,	
communicatie	en	juridische	zaken,	
geluid,	lucht,	externe	veiligheid,	bodem,	
water	en	RO-adviezen.

2	 	Op	verzoek	van	een	deelnemer	kan	de	
Uitvoeringsdienst	voor	deze	deelnemer	naast	
de in lid 1 van dit artikel vermelde taken, ook 
andere adviserende, ondersteunende en 
uitvoerende	werkzaamheden	op	het	gebied	
van	de	fysieke	leefomgeving	verrichten.	Deze	
kunnen onder meer betrekking hebben op 
vergunningverlening,	toezicht	en	hand-
having	voor	bouwen,	reclame,	inritten,	
kappen,	slopen	(BRIKS),	brandveiligheid,	
flora	en	fauna.	Maar	ook	toezicht-	en	
handhavingstaken in het kader van 
bijvoorbeeld	Drank-	en	Horecawet	of	APV.	

3  Iedere deelnemer draagt de taken, genoemd 
in artikel 4 en de overige taken via een 
takenlijst op aan de Uitvoeringsdienst, met 
dien verstande dat met de uitvoering van 
deze	taken	moet	worden	ingestemd	door	de	
Uitvoeringsdienst. 

Artikel 6 Verzoektaken
1	 	Onverminderd	de	verplichtingen	die	voort-

vloeien uit de in artikel 4 en 5 bedoelde taken, 
kan	de	Uitvoeringsdienst	op	verzoek	van	
derden adviserende, ondersteunende en 
uitvoerende	werkzaamheden	op	het	gebied	
van	zorg	voor	de	omgeving	verrichten.	

2	 	Onder	derden	wordt	verstaan:	niet-
deelnemers	aan	de	regeling,	niet	zijnde	een	
marktpartij.

Artikel 7  Overige bepalingen met betrekking 
tot de taken

1  Naast de in de artikelen 4, 5 en 6 genoemde 
taken, verricht de Uitvoeringsdienst taken 
ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering.

2	 	Met	betrekking	tot	de	reikwijdte,	uitvoering	
en nadere invulling van de in de artikelen 4 
en	5	genoemde	taken,	worden	door	of	namens	
het	dagelijks	bestuur	schriftelijk	werk-
afspraken gemaakt met de deelnemers. 

3	 	Indien	ten	gevolge	van	wijziging	van	
wettelijke	regelingen,	ter	bescherming	van	
de	leefomgeving,	uitvoerende	werkzaam-
heden als bedoeld in de artikelen 4 en 5 gaan 
strekken ter uitvoering van een andere 
regeling	dan	ter	uitvoering	waarvan	zij	ten	
tijde	van	het	van	kracht	worden	van	deze	
gemeenschappelijke regeling strekten, dan 
wel	indien	in	deze	werkzaamheden	ten	
gevolge	van	een	dergelijke	wijziging	
veranderingen	optreden,	blijven	zij,	voor	
zover	hun	strekking	en	omvang	door	die	
wijziging	niet	wezenlijk	veranderen,	behoren	
tot de taken die artikelen 4 en 5 aan de dienst 
opdragen.

4  Het algemeen bestuur beslist over de vraag of 
de Uitvoeringsdienst bereid en in staat is om 
in de artikelen 4 en 5 genoemde taken voor 
een deelnemende partij of een derde, als 
bedoeld	in	artikel	6die	daartoe	een	verzoek	
indient gaat uitvoeren op basis van een 
privaatrechtelijke overeenkomst. Het 
algemeen bestuur bepaalt daarbij onder 
welke	condities	en	in	welke	omvang	deze	
uitvoering	mogelijk	wordt	gemaakt.

5	 	De	Uitvoeringsdienst	geeft	aan	de	taken	die	
zij	verricht	zo	effectief	en	efficiënt	mogelijk	
invulling. 

Artikel 8  Voorwaarden aan vermindering van 
het takenpakket

1	 	Een	deelnemer	kan	een	verzoek	tot	
vermindering van het takenpakket of 
taakuitvoering schriftelijk ter kennis 
brengen van de Uitvoeringsdienst.

2	 	Een	verzoek	tot	vermindering	van	het	
takenpakket	of	taakuitvoering	wordt	gelijk-
gesteld	met	een	verzoek	tot	gedeeltelijke	
uittreding	voor	wat	betreft	deze	taken	zoals	
bedoeld in artikel 42 van de regeling. 

3	 	Het	tweede	lid	is	niet	van	toepassing,	
wanneer	wijzigingen	in	nationale	en	
bovennationale	wet-	en	regelgeving	nopen	tot	
wijzigingen	in	de	bevoegdheidsverdeling	ten	
aanzien	van	het	takenpakket.	

Artikel 9 Bevoegdheden
1	 	Aan	het	bestuur	worden	geen	bevoegdheden	

overgedragen door de deelnemers.
2	 	De	colleges	en	de	burgemeesters	kunnen	

bevoegdheden mandateren aan het bestuur 
en de directeur.
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3	 	Ambtenaren	in	dienst	van	de	deelnemers	

kunnen ondermandaat verlenen aan de 
directeur,	voor	zover	zij	hiertoe	bevoegd	zijn.

4  Voor een geldig mandaat of ondermandaat 
als	bedoeld	in	het	tweede	en	derde	lid	is	de	
instemming van het bestuur respectievelijk 
de directeur vereist, overeenkomstig artikel 
10:4	van	de	Algemene	wet	bestuursrecht.

5	 	Een	mandaat	of	ondermandaat	als	bedoeld	in	
het	tweede	en	derde	lid	wordt	schriftelijk	
gegeven, overeenkomstig artikel 10:5 van de 
Algemene	wet	bestuursrecht.

6  Het dagelijks bestuur houdt een register bij 
van de aan het bestuur respectievelijk aan de 
directeur gemandateerde bevoegdheden.

Hoofdstuk 3  Inrichting en samenstelling van 
het bestuur

§1. Algemene bepaling

Artikel 10 Het bestuur
Het bestuur bestaat uit het algemeen bestuur, 
het	dagelijks	bestuur	en	de	voorzitter.

§2. Algemeen bestuur

Artikel 11 Samenstelling
1	 	Het	algemeen	bestuur	bestaat	uit	zoveel	leden	

als	er	deelnemers	zijn.
2	 	De	colleges	benoemen	uit	hun	midden	ieder	

één lid in het algemeen bestuur.
3	 	De	colleges	kunnen	voor	de	door	hen	

benoemde leden van het algemeen bestuur 
plaatsvervangende	leden	aanwijzen,	die	de	
door	hen	benoemde	leden	bij	afwezigheid	
vervangen.	Het	bepaalde	in	deze	regeling	ten	
aanzien	van	de	leden	van	het	algemeen	
bestuur is op de plaatsvervangende leden van 
overeenkomstige toepassing.

4	 	De	aanwijzing	van	de	leden	van	het	algemeen	
bestuur vindt plaats in de eerste vergadering 
van	de	colleges	in	nieuwe	samenstelling.

5  Wanneer een lid van het algemeen bestuur 
ophoudt	lid	te	zijn	van	het	college,	dat	hem	
heeft	aangewezen,	dan	houdt	hij	tevens	op	
lid	te	zijn	van	het	algemeen	bestuur.	Het	
desbetreffende	college	voorziet	zo	spoedig	
mogelijk in de opvulling van de vacature.

6	 	Het	college	kan	zijn	lid	in	het	algemeen	
bestuur	ontslaan	bij	gebrek	aan	vertrouwen.	
Na	het	ontslag	wordt	zo	spoedig	mogelijk	
voorzien	in	de	opvulling	van	de	vacature.

Artikel 12 Incompatibiliteiten
Onverminderd	het	bepaalde	in	artikel	20	van	de	
wet	is	het	lidmaatschap	van	het	algemeen	
bestuur onverenigbaar met de betrekking van 
ambtenaar,	door	of	vanwege	het	bestuur	van	een	
der	deelnemers	dan	wel	door	of	vanwege	het	
bestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt. 
Met	een	ambtenaar	worden	voor	de	toepassing	

van	dit	artikel	gelijkgesteld	zij	die	in	dienst	van	
een	der	deelnemers	dan	wel	de	Uitvoeringsdienst	
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam	zijn.

Artikel 13 Vergaderingen
1  Het algemeen bestuur stelt een reglement 

van	orde	voor	zijn	vergaderingen	en	andere	
werkzaamheden	vast.

2  Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks 
tenminste	tweemaal	en	voorts	zo	vaak	als	het	
daartoe beslist.

3	 	Voorts	vergadert	het	indien	de	voorzitter	of	
het dagelijks bestuur het nodig oordeelt of 
indien ten minste een lid van het algemeen 
bestuur schriftelijk, met opgave van redenen, 
daarom	verzoekt.

4	 	De	voorzitter	roept	de	leden	van	het	algemeen	
bestuur schriftelijk tot de vergadering op. 
Tegelijkertijd	met	de	oproeping	brengt	de	
voorzitter	dag,	tijdstip	en	plaats	van	de	
vergadering	ter	openbare	kennis.	De	agenda	
en de daarbij behorende voorstellen, met 
uitzondering	van	de	stukken	waaromtrent	
geheimhouding	is	opgelegd,	worden	
tegelijkertijd met de oproeping en op een bij 
openbare	kennisgeving	aan	te	geven	wijze	ter	
inzage	gelegd.

5	 	De	vergadering	van	het	algemeen	bestuur	
wordt	niet	geopend	voordat	blijkens	de	
presentielijst	een	aantal	leden	tegenwoordig	
is	dat	minimaal	twee	derde	van	het	aantal	
stemmen	vertegenwoordigt.

6  Indien ingevolge het vijfde lid de vergadering 
niet	kan	worden	geopend,	belegt	de	
voorzitter,	onder	verwijzing	naar	dit	artikel,	
opnieuw	een	vergadering	tegen	een	tijdstip	
dan	ten	minste	vierentwintig	uur	na	het	
bezorgen	van	de	oproeping	is	gelegen.

7	 	Op	de	vergadering,	bedoeld	in	het	zesde	lid,	is	
het vijfde lid niet van toepassing. Het 
algemeen bestuur kan echter over andere 
aangelegenheden	dan	die	waarvoor	de	
ingevolge het vijfde lid niet geopende 
vergadering	was	belegd	alleen	beraadslagen	
of besluiten, indien blijkens de presentielijst 
meer	dan	de	helft	van	het	aantal	zitting	
hebbende	leden	tegenwoordig	is.

Artikel 14 Openbaarheid
1	 	De	vergaderingen	van	het	algemeen	bestuur	

zijn	openbaar.
2	 	De	deuren	worden	gesloten	wanneer	een	

vijfde	gedeelte	der	aanwezige	leden	daarom	
verzoekt	of	de	voorzitter	het	nodig	oordeelt.

3  Het algemeen bestuur beslist vervolgens of 
met	gesloten	deuren	zal	worden	vergaderd.

Artikel 15 Besloten vergadering
1  Het algemeen bestuur kan in een besloten 

vergadering, op grond van de belangen, 
genoemd in artikel 10 van de Wet openbaar-
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heid van bestuur, omtrent het in die 
vergadering met gesloten deuren behandelde 
en	omtrent	de	inhoud	van	de	stukken	welke	
aan	het	algemeen	bestuur	worden	over-
gelegd,	geheimhouding	opleggen.	Deze	wordt	
door	hen	die	bij	de	behandeling	aanwezig	
waren	en	allen	die	van	het	behandelde	of	de	
stukken kennis dragen, in acht genomen, 
totdat het algemeen bestuur haar opheft.

2	 	Op	grond	van	de	belangen	genoemd	in	artikel	
10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan 
de	geheimhouding	eveneens	worden	opgelegd	
door	het	dagelijks	bestuur	en	de	voorzitter,	
ieder	ten	aanzien	van	stukken	die	zij	aan	het	
algemeen bestuur of aan de leden van het 
algemeen	bestuur	overleggen.	Daarvan	wordt	
op de stukken melding gemaakt.

3	 	De	krachtens	het	tweede	lid	aan	het	
algemeen bestuur opgelegde verplichting tot 
geheimhouding vervalt, indien de oplegging 
niet	door	het	algemeen	bestuur	in	zijn	
eerstvolgende vergadering, die blijkens de 
presentielijst door meer dan de helft van het 
aantal	zitting	hebbende	leden,	tezamen	
vertegenwoordigend	meer	dan	de	helft	van	
het	aantal	stemmen	is	bezocht,	wordt	
bekrachtigd.

4	 	De	krachtens	het	tweede	lid	aan	leden	van	
het algemeen bestuur opgelegde verplichting 
tot	geheimhouding	wordt	door	hen	in	acht	
genomen totdat het orgaan, dat de 
verplichting	heeft	opgelegd,	dan	wel,	indien	
het	onderwerp	waaromtrent	geheimhouding	
is opgelegd aan het algemeen bestuur is 
voorgelegd, totdat het algemeen bestuur haar 
opheft.	Het	algemeen	bestuur	kan	deze	
beslissing alleen nemen in een vergadering 
die blijkens de presentielijst door meer dan de 
helft	van	het	aantal	zitting	hebbende	leden,	
tezamen	vertegenwoordigend	meer	dan	de	
helft	van	het	aantal	stemmen	is	bezocht.	

Artikel 16 Ordehandhaving
1	 	De	voorzitter	zorgt	voor	de	handhaving	van	

de orde in de vergadering en is bevoegd, 
wanneer	die	orde	op	enigerlei	wijze	door	
toehoorders	wordt	verstoord,	deze	en	zo	nodig	
andere toehoorders te doen vertrekken.

2	 	De	voorzitter	is	bevoegd	toehoorders	die	bij	
herhaling de orde in de vergadering verstoren 
voor ten hoogste drie maanden de toegang tot 
de	vergadering	te	ontzeggen.

3	 	De	voorzitter	kan	het	algemeen	bestuur	voor-
stellen	aan	een	lid	dat	door	zijn	gedragingen	
de	geregelde	gang	van	zaken	belemmert,	het	
verdere verblijf in de vergadering te ont-
zeggen.	Over	het	voorstel	wordt	niet	beraad-
slaagd. Na aanneming daarvan verlaat het 
lid de vergadering onmiddellijk. Zo nodig 
doet	de	voorzitter	hem	verwijderen.	Bij	
herhaling	van	zijn	gedrag	kan	het	lid	

bovendien voor ten hoogste drie maanden de 
toegang	tot	de	vergadering	worden	ontzegd.

Artikel 17 Stemmen
1	 	Een	lid	van	het	algemeen	bestuur	neemt	niet	

deel aan de stemming over de gevallen 
genoemd	in	artikel	28	van	de	Provinciewet.

2	 	Een	stemming	is	alleen	geldig,	indien	meer	
dan	de	helft	van	het	aantal	leden	dat	zitting	
heeft	en	zich	niet	van	deelneming	aan	de	
stemming moet onthouden, daaraan heeft 
deelgenomen. 

3	 	Het	tweede	lid	is	niet	van	toepassing:	
	 a	 	ingeval	opnieuw	wordt	gestemd	over	een	

voorstel of over een benoeming, voor-
dracht of aanbeveling van een of meer 
personen	ten	aanzien	van	wie	in	een	
vorige vergadering een stemming op 
grond	van	het	tweede	lid	niet	geldig	was;

 b  in een vergadering als bedoeld in artikel 
13,	zesde	lid,	voor	zover	het	betreft	
onderwerpen	die	in	de	daaraan	
voorafgaande ingevolge artikel 13, vijfde 
lid, niet geopende vergadering aan de 
orde	waren	gesteld.

4	 	Bij	een	schriftelijke	stemming	wordt	onder	
het uitbrengen van een stem verstaan het 
inleveren van een behoorlijk ingevuld 
stembriefje.

5	 	De	artikelen	31	en	32	van	de	Provinciewet	zijn	
van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Besluitvorming
1	 	Elk	lid	van	het	algemeen	bestuur	heeft	in	de	

vergadering een vastgesteld aantal stemmen, 
waarbij	de	stemverdeling	voor	de	gemeenten	
is	gebaseerd	op	de	combinatie	van	inwonertal	
en in te brengen budget en het aantal 
stemmen voor de provincie is gebaseerd op 
het in te brengen budget. Het algemeen 
bestuur stelt nadere regels vast aangaande 
deze	stemverdeling.

2  Voor het tot stand komen van een besluit is 
minimaal	twee	derde	meerderheid	vereist,	
tenzij	in	deze	regeling	anders	is	bepaald.

Artikel 19 Ambtelijke bijstand
Het	algemeen	bestuur	regelt	op	welke	wijze	
ambtelijke	bijstand	wordt	verleend	aan	de	leden	
van het algemeen bestuur.

Artikel 20  Verantwoordings- en 
informatieplicht

1  Het algemeen bestuur verstrekt aan de 
vertegenwoordigende	organen	alle	
inlichtingen die door één of meer leden van 
die	organen	worden	verlangd.

2	 	Een	lid	van	het	algemeen	bestuur	verschaft	
aan	het	college	dat	hem	heeft	aangewezen	
alle inlichtingen die door dit college of één of 
meer	leden	daarvan	worden	verlangd.
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3	 	Een	lid	van	het	algemeen	bestuur	is	aan	het	

college	dat	hem	heeft	aangewezen	verant-
woording	verschuldigd	voor	het	door	hem	in	
het algemeen bestuur gevoerde beleid.

4	 	De	colleges	bepalen	op	welke	wijze	de	door	
hen	aangewezen	leden	aan	hun	plichten	
genoemd	in	de	leden	twee	en	drie	van	dit	
artikel moeten voldoen.

5	 	Het	tweede,	derde	en	vierde	lid	zijn	van	
overeenkomstige	toepassing	ten	aanzien	van	
de	vertegenwoordigende	organen	respec	tieve-
lijk een of meer leden van die vertegen-
woordigende	organen.

§3. Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Artikel 21 Aanwijzing
1	 	De	voorzitter	wordt	in	de	eerste	vergadering	

van	iedere	zittingsperiode	van	het	algemeen	
bestuur door en uit het algemeen bestuur 
aangewezen.	

2	 	Bij	afwezigheid	of	ontstentenis	van	de	
voorzitter	wordt	hij	vervangen	door	de	
plaatsvervangend	voorzitter.	Deze	wordt	
aangewezen	tijdens	de	eerste	vergadering	van	
het algemeen bestuur van iedere 
zittingsperiode	door	het	algemeen	bestuur	uit	
de leden van het dagelijks bestuur.

§4. Dagelijks bestuur

Artikel 22 Samenstelling
1  Het dagelijks bestuur bestaat uit de voor-

zitter,	het	door	Gedeputeerde	Staten	
aangewezen	lid	van	het	algemeen	bestuur	en	
drie  andere leden, door en uit het algemeen 
bestuur	aan	te	wijzen.

2	 	De	voorzitter	is	voorzitter	van	het	dagelijks	
bestuur.

3	 	Eén	lid	wordt	door	en	uit	het	algemeen	
bestuur	aangewezen	op	bindende	voordracht	
van	de	colleges	van	de	gemeenten	Den	
Helder,	Hollands	Kroon,	Schagen	en	Texel	
voor	zover	de	deelnemers	zijn	toegetreden.

4.	 	Eén	lid	wordt	door	en	uit	het	algemeen	
bestuur	aangewezen	op	bindende	voordracht	
van	de	colleges	van	de	gemeenten	Alkmaar,	
Bergen,	Castricum,	Graft-de	Rijp,	Heiloo,	
Heerhugowaard,	Langedijk	en	Schermer	voor	
zover	de	deelnemers	zijn	toegetreden.

5	 	Eén	lid	wordt	door	en	uit	het	algemeen	bestuur	
aangewezen	op	bindende	voordracht	van	de	
colleges	van	de	gemeenten	Drechterland,	
Enkhuizen,	Hoorn,	Koggenland,	Medemblik,	
Opmeer	en	Stede	Broec	voor	zover	de	
deelnemers	zijn	toegetreden.

6  Indien één van de in lid 3 tot en met  
5 genoemde leden voor het dagelijks bestuur 
wordt	aangewezen	als	voorzitter	kiest	het	
algemeen	bestuur	uit	zijn	midden	een	vijfde	
lid	voor	het	dagelijks	bestuur.	Zij	kiezen	dit	
vijfde lid uit de leden van het algemeen 

bestuur die het lid van het algemeen bestuur 
dat	als	voorzitter	is	aangewezen,	hebben	
voorgedragen als lid van het dagelijks 
bestuur.

7	 	Elk	lid	van	het	dagelijks	bestuur,	behalve		de	
voorzitter,	heeft	één	stem	in	het	dagelijks	
bestuur. Indien bij stemming, anders dan over 
personen voor het doen van benoemingen, 
voordrachten of aanbevelingen, de stemmen 
staken,	wordt	opnieuw	gestemd.	Bij	het	
staken van de stemmen andermaal over 
hetzelfde	voorstel,	beslist		de	voorzitter.		

Artikel 23 Ontslag
1	 	Een	lid	van	het	dagelijks	bestuur	kan	te	allen	

tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan 
schriftelijk mededeling aan het algemeen 
bestuur.

2  Het ontslag als bedoeld in het eerste lid gaat in 
met ingang van de eerste dag van de maand 
volgende	op	de	dag	waarop	hij	zijn	ontslag	
heeft	genomen	of	zoveel	eerder	als	zijn	
opvolger de benoeming heeft aangenomen.

3  Het algemeen bestuur kan een of meer leden 
van	het	dagelijks	bestuur,	de	voorzitter	
inbegrepen,	ontslag	verlenen,	indien	dezen	
het	vertrouwen	van	het	algemeen	bestuur	
niet	meer	bezitten.	

4	 	Een	lid	van	het	dagelijks	bestuur	verliest	zijn	
functie	wanneer	hij	ophoudt	lid	van	het	
algemeen	bestuur	te	zijn.	

§5. Commissies

Artikel 24 Adviescommissies
1  Het algemeen bestuur kan commissies van 

advies instellen. Het regelt de bevoegdheden 
en de samenstelling.

2	 	De	leden	van	een	commissie	en	andere	
personen die deelnemen aan de beraad-
slaging	kunnen	niet	in	rechte	worden	
vervolgd	of	aangesproken	voor	dan	wel	
worden	verplicht	getuigenis	af	te	leggen	als	
bedoeld in artikel 165, eerste lid, van het 
Wetboek	van	Burgerlijke	Rechtsvordering	
over	hetgeen	zij	in	de	vergadering	van	de	
commissie	hebben	gezegd	of	aan	deze	
schriftelijk hebben overlegd.

3	 	De	instelling	van	vaste	commissies	van	
advies aan het dagelijks bestuur of aan de 
voorzitter	en	de	regeling	van	haar	bevoegd-
heden en samenstelling geschieden door het 
algemeen bestuur op voorstel van het 
dagelijks bestuur onderscheidenlijk van de 
voorzitter.

4	 	Andere	commissies	van	advies	aan	het	
dagelijks	bestuur	of	aan	de	voorzitter	worden	
door het dagelijks bestuur onderscheidenlijk 
de	voorzitter	ingesteld.
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Hoofdstuk 4 Bevoegdheden van het bestuur

§1. Bevoegdheden algemeen bestuur

Artikel 25 Bevoegdheden algemeen bestuur 
1  Het algemeen bestuur staat aan het hoofd 

van de Uitvoeringsdienst.
2	 	Alle	bevoegdheden,	bedoeld	in	de	regeling,	

berusten	bij	het	algemeen	bestuur	voor	zover	
deze	niet	bij	of	krachtens	de	wet	of	deze	
regeling aan het dagelijks bestuur of de 
voorzitter	zijn	toegekend.

3	 	Onverminderd	het	bepaalde	in	artikel	57	van	
de	wet	is	het	algemeen	bestuur	in	ieder	geval	
bevoegd tot:

 a  Het vaststellen van de begroting en 
jaarrekening;

 b  Het vaststellen van een verordening 
omtrent de ambtelijke organisatie van de 
Uitvoeringsdienst;

 c  Het vaststellen van beleidsregels 
waarmee	de	andere	organen	van	de	
Uitvoeringsdienst rekening houden bij de 
uitoefening	van	hun	bevoegdheden;

 d  Privaatrechtelijke rechtshandelingen van 
de Uitvoeringsdienst.

Artikel 26 Overdracht van bevoegdheden 
Het	algemeen	bestuur	kan	zijn	bevoegdheden	
aan het dagelijks bestuur overdragen of 
mandateren,	tenzij	de	aard	van	de	bevoegdheid	
zich	daartegen	verzet.	Artikel	152,	tweede	lid,	
van	de	Provinciewet	is	van	overeenkomstige	
toepassing.

§2. Bevoegdheden dagelijks bestuur

Artikel 27 Bevoegdheden dagelijks bestuur 
1  Het dagelijks bestuur van de Uitvoerings-

dienst berust bij het dagelijks bestuur voor 
zover	niet	bij	of	krachtens	de	wet	of	deze	
regeling	de	voorzitter	hiermee	is	belast.

2  Het dagelijks bestuur is belast met de 
voorbereiding	van	alles	waarover	in	de	
vergadering	van	het	algemeen	bestuur	zal	
worden	beraadslaagd	en	besloten.

3  Het dagelijks bestuur is belast met de 
uitvoering van de besluiten van het algemeen 
bestuur,	tenzij	bij	of	krachtens	de	wet	of	deze	
regeling	de	voorzitter	hiermee	is	belast.

4  Het dagelijks bestuur neemt, alvorens is 
besloten tot het voeren van een rechtsgeding, 
alle	conservatoire	maatregelen	en	doet	wat	
nodig is ter voorkoming van verjaring of 
verlies	van	recht	of	bezit.

5	 	Het	dagelijks	bestuur	is	bevoegd,	tenzij	het	
algemeen bestuur daaromtrent in voor-
komende gevallen een beslissing heeft 
genomen, om te besluiten tot het procederen 
in eerste aanleg in kort geding en tot voeging 
in	strafzaken	als	bedoeld	in	artikel	332	van	
het	Wetboek	van	Strafvordering.

6  Het dagelijks bestuur is bevoegd, indien 
ingevolge	een	wettelijk	voorschrift	aan	de	
Uitvoeringsdienst	of	het	bestuur	hetzij	een	
recht	van	beroep	hetzij	een	recht	bezwaar	te	
maken toekomt, te besluiten om beroep in te 
stellen	of	bezwaar	in	te	brengen	alsmede,	
voor	zover	de	voorschriften	dat	toelaten,	
schorsing van de aangevochten beslissing of 
een	voorlopige	voorziening	ter	zake	te	
verzoeken.

7	 	Het	besluit	om	bezwaar	te	maken	of	beroep	in	
te	stellen	wordt	ingetrokken,	indien	het	
algemeen bestuur de beslissing van het 
dagelijks bestuur tot het instellen van beroep 
of	het	maken	van	bezwaar	niet	in	zijn	
eerstvolgende vergadering bekrachtigt.

Artikel 28 Verantwoording
1	 	De	leden	van	het	dagelijks	bestuur	zijn,	

tezamen	en	ieder	afzonderlijk,	aan	het	
algemeen	bestuur	verantwoording	
verschuldigd voor het door hen gevoerde 
bestuur.

2  Zij geven het algemeen bestuur mondeling of 
schriftelijk de door een of meer leden 
gevraagde	inlichtingen	waarvan	het	
verstrekken niet in strijd is met het openbaar 
belang.

3  Het dagelijks bestuur verschaft de vertegen-
woordigende	organen	van	de	deelnemers	alle	
inlichtingen	die	door	deze	organen	of	een	of	
meer	van	hun	leden	worden	gevraagd.

§3. Bevoegdheden voorzitter

Artikel 29 Bevoegdheden voorzitter
1	 	De	voorzitter	bevordert	een	goede	behartiging	

van	de	zaken	van	de	Uitvoeringsdienst.
2	 	De	voorzitter	vertegenwoordigt	de	

Uitvoeringsdienst in en buiten rechte.
3	 	De	voorzitter	ondertekent	de	stukken	die	van	

het algemeen bestuur en dagelijks bestuur 
uitgaan.

Artikel 30 Verantwoording
1	 	De	voorzitter	is	aan	het	algemeen	bestuur	

verantwoording	verschuldigd	voor	het	door	
hem gevoerde bestuur.

2  Hij geeft het algemeen bestuur mondeling  
of schriftelijk de door een of meer leden 
gevraagde	inlichtingen	waarvan	het	
verstrekken niet in strijd is met het openbaar 
belang.

3	 	De	voorzitter	verschaft	de	vertegen-
woordigende	organen	van	de	deelnemers	alle	
inlichtingen	die	door	deze	organen	of	een	of	
meer	van	hun	leden	worden	gevraagd.
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Hoofdstuk 5 Ambtelijke organisatie

Artikel 31  ambtelijk apparaat, secretaris en 
directeur

1	 	De	Uitvoeringsdienst	heeft	een	ambtelijk	
apparaat, met aan het hoofd een directeur. 
De	directeur	is,	onder	verantwoording	van	
het algemeen bestuur, belast met de 
dagelijkse	leiding	en	de	zorg	voor	een	juiste	
taakvervulling van de Uitvoeringsdienst.

2	 	De	directeur	wordt	door	het	algemeen	bestuur	
benoemd, geschorst en ontslagen. Voor 
benoeming,	schorsing	en	ontslag	wordt	door	
het dagelijks bestuur een voordracht gemaakt. 

3  Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende 
gevallen tot schorsing van de directeur 
overgaan. Zij doen daarvan terstond 
mededeling	aan	het	algemeen	bestuur.	De	
schorsing	wordt	opgeheven,	wanneer	het	
algemeen	bestuur	haar	niet	in	zijn	
eerstvolgende vergadering bekrachtigt.

4	 	De	directeur	is	tevens	ambtelijk	secretaris	
van het algemeen bestuur en het dagelijks 
bestuur.  

5	 	De	directeur	staat	het	algemeen	bestuur,	het	
dagelijks	bestuur,	de	voorzitter	en	eventuele	
commissies bij de uitoefening van hun taak 
terzijde.

6	 	De	directeur	is	in	de	vergaderingen	van	het	
algemeen bestuur en het dagelijks bestuur 
aanwezig.	

7	 	De	directeur	draagt	zorg	voor:
 a  het voorbereiden, agenderen en notuleren 

van de vergaderingen van het algemeen 
beestuur	en	het	dagelijks	bestuur;

	 b	 	het	coördineren	en	bewaken	van	en	
zorgdragen	voor	de	uitvoering	van	de	
besluitvorming van het algemeen bestuur 
en het dagelijks bestuur.

8	 	De	directeur	ondertekent	als	secretaris	mede	
alle stukken die van het algemeen bestuur en 
het dagelijks bestuur uitgaan. 

9  Het algemeen bestuur stelt in een instructie 
nadere regels vast betreffende de taak en de 
bevoegdheid van de directeur. 

10  Het algemeen bestuur regelt de vervanging 
van de directeur.

Artikel 32 Overig personeel
1  Het dagelijks bestuur is, binnen het kader 

van de door het algemeen bestuur vast-
gestelde formatie, belast met het aanstellen 
als	ambtenaar,	het	tewerkstellen	op	arbeids-
overeenkomst naar burgerlijk recht en met 
het schorsen en ontslaan van het personeel 
van het lichaam, de directeur van de 
Uitvoeringsdienst	uitgezonderd.

2  Het dagelijks bestuur kan de in het eerste lid 
bedoelde bevoegdheden opdragen aan de 
directeur van de dienst.

3	 	De	rechtspositie	en	bezoldiging	van	de	
ambtenaren	en	van	het	personeel,	werkzaam	

op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht,	wordt	bepaald	door	het	algemeen	
bestuur.

4  Het dagelijks bestuur kan aanvullende regels 
vaststellen.

Hoofdstuk 6  Financiën en beheer van de 
Uitvoeringsdienst

§1. Begroting

Artikel 33 Vaststelling begroting
1  Het algemeen bestuur stelt de begroting vast 

in	het	jaar	voorafgaande	aan	dat	waarvoor	zij	
dient.

2	 	In	de	begroting	wordt	vastgelegd	welke	
bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor 
de door hem aan de Uitvoeringsdienst 
opgedragen taken als bedoeld in de artikelen 
4 en 5. 

3	 	Het	dagelijks	bestuur	zendt	de	begroting	
binnen	twee	weken	na	de	vaststelling,	doch	
in ieder geval voor 15 juli van het jaar vooraf-
gaande	aan	dat	waarvoor	de	begroting	dient,	
aan	de	Minister	van	Binnenlandse	Zaken	en	
Koninkrijksrelaties.

Artikel 34 Voorbereiding begroting
1	 	Het	dagelijks	bestuur	stelt	een	ontwerp-

begroting vast.
2	 	Het	dagelijks	bestuur	zendt	de	ontwerp-

begroting uiterlijk 15 april van het jaar, 
voorafgaande	aan	het	jaar	waarvoor	de	
begroting	dient,	aan	de	vertegenwoordigende	
organen van de deelnemers.

3	 	De	colleges	dragen	er	zorg	voor	dat	de	
ontwerpbegroting	voor	een	ieder	ter	inzage	
wordt	gelegd	en,	tegen	betaling	van	de	
kosten,	algemeen	verkrijgbaar	wordt	gesteld.	
Van	de	terinzagelegging	en	de	verkrijgbaar-
heid geschiedt openbare kennisgeving.

4	 	De	vertegenwoordigende	organen	van	de	
deelnemers	kunnen	uiterlijk	10	weken	na	de	
in	het	tweede	lid	genoemde	datum	bij	het	
dagelijks	bestuur	hun	zienswijze	over	de	
ontwerpbegroting	naar	voren	brengen.	Het	
dagelijks bestuur reageert gemotiveerd op 
deze	zienswijzen	en	voegt	de	commentaren	
waarin	deze	zienswijze	is	vervat	bij	de	
ontwerpbegroting,	zoals	deze	aan	het	
algemeen	bestuur	wordt	aangeboden.

5	 	Nadat	deze	is	vastgesteld,	zendt	het	algemeen	
bestuur de begroting aan de vertegen-
woordigende	organen	van	de	deelnemers.

6	 	Het	bepaalde	in	het	eerste,	tweede,	vierde	en	
vijfde lid is mede van toepassing op besluiten 
tot	wijziging	van	de	begroting,	voor	zover	
deze	wijziging	van	invloed	is	op	de	hoogte	
van de bijdrage van de deelnemers.
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§2. Jaarrekening

Artikel 35 Vaststelling
1  Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 

vast	in	het	jaar	volgende	op	het	jaar	waarop	
deze	betrekking	heeft.

2	 	Het	dagelijks	bestuur	zendt	de	ontwerp-
jaarrekening uiterlijk 15 april van het jaar, 
volgende	op	het	jaar	waarop	deze	betrekking	
heeft,	aan	de	vertegenwoordigende	organen	
van de deelnemers.

3	 	De	vertegenwoordigende	organen	van	de	
deelnemers	kunnen	uiterlijk	10	weken	na	de	
in voorgaand lid genoemde datum bij het 
dagelijks	bestuur	hun	zienswijze	over	de	
ontwerpjaarrekening	naar	voren	brengen.	
Het dagelijks bestuur reageert gemotiveerd op 
deze	zienswijzen	en	voegt	de	commentaren	
waarin	deze	zienswijze	is	vervat	bij	de	
ontwerpjaarrekening,	zoals	deze	aan	het	
algemeen	bestuur	wordt	aangeboden.

4	 	Het	dagelijks	bestuur	zendt	de	jaarrekening	
binnen	twee	weken	na	de	vaststelling,	doch	
in ieder geval voor 15 juli van het jaar 
volgende	op	het	jaar	waarop	deze	betrekking	
heeft,	aan	de	Minister	van	Binnenlandse	
Zaken	en	Koninkrijksrelaties.

5	 	Het	dagelijks	bestuur	zendt	de	jaarrekening	
binnen	twee	weken	na	de	vaststelling	aan	de	
vertegenwoordigende	organen	van	de	deel-
nemers,	die	ter	zake	bij	Onze	Minister	van	
Binnenlandse	Zaken	hun	zienswijze	naar	
voren kunnen brengen.

Artikel 36 Resultaatsbestemming
1  Indien de rekening sluit met een batig saldo, 

besluit het algemeen bestuur dit saldo geheel 
of ten dele:

 a  te bestemmen voor de algemene reserve of 
de	bestemmingsreserve;

 b  uit te keren aan de deelnemers naar rato 
van	ieders	bijdrage,	zoals	deze	op	basis	
van	artikel	33	lid	2	van	deze	regeling	is	
vastgesteld	voor	het	jaar	waarop	de	
jaarrekening	betrekking	heeft;

2  Indien de rekening sluit met een nadelig 
saldo, besluit het algemeen bestuur dit saldo 
geheel of ten dele af te boeken van de 
algemene	reserves,	voor	zover	aanwezig.	
Indien	het	algemeen	bestuur	dit	noodzakelijk	
oordeelt,	wordt	een	plan	opgesteld	dat	is	
gericht	op	het	afbouwen	en/of	dekken	van	het	
nadelig	exploitatiesaldo,	waarbij	tevens	
wordt	bepaald	of	en	zo	ja,	tot	welk	bedrag	de	
deelnemers	zullen	bijdragen	in	het	nadelig	
exploitatiesaldo.	Dit	plan	wordt	eerst	vast-
gesteld door het algemeen bestuur nadat de 
vertegenwoordigende	organen	van	de	deel-
nemers gedurende een termijn van tenminste 
twaalf	weken	in	de	gelegenheid	zijn	gesteld	
hierover hun mening te geven.

3  Wanneer het algemeen bestuur overeen-
komstig	het	gestelde	in	het	tweede	lid	een	
besluit heeft genomen omtrent het bijdragen 
door	de	deelnemers	in	het	nadelig	exploitatie-
saldo,	dan	wordt	dit	door	de	deelnemers	
gedragen	naar	rato	van	ieders	bijdrage,	zoals	
deze	op	basis	van	artikel	33,	tweede	lid	van	
deze	regeling	is	vastgesteld	voor	het	jaar	
waarop	de	jaarrekening	betrekking	heeft.

§3. Beheer en garantstelling

Artikel 37 Financiële administratie
Het algemeen bestuur stelt een verordening vast 
met betrekking tot de organisatie van de 
financiële	administratie	en	het	financieel	beheer	
van de Uitvoeringsdienst.

Artikel 38 Betaling
1	 	De	deelnemers	betalen	voor	aanvang	van	een	

kwartaal	een	voorschot	in	de	kosten	van	het	
betreffende boekjaar ten bedrage van 25% van 
het	budget,	zoals	dat	is	vastgesteld	in	de	
begroting.	Een	boekjaar	is	gelijk	aan	een	
kalenderjaar.

2	 	De	definitieve	afrekening	vindt	plaats	binnen	
twee	maanden	na	vaststelling	van	de	
jaarrekening.

Artikel 39 Garantstelling
De	deelnemers	zullen	er	steeds	zorg	voor	dragen	
dat de Uitvoeringsdienst te allen tijde over 
voldoende	middelen	beschikt	om	aan	al	zijn	
verplichtingen jegens derden te voldoen.

Hoofdstuk 7  Wijziging, toetreding, uittreding 
en opheffing

Artikel 40 Wijziging van de regeling
1	 	Een	deelnemer	alsmede	het	algemeen	

bestuur en het dagelijks bestuur kunnen 
voorstellen	doen	voor	wijziging	van	de	
regeling. 

2	 	Wijziging	van	deze	regeling	kan	geschieden	
indien de bevoegde bestuursorganen van ten 
minste drie vierde van het aantal deelnemers, 
vertegenwoordigende	ten	minste	twee	derde	
van het aantal stemmen in het algemeen 
bestuur hiertoe besluiten. 

3	 	De	deelnemers	besluiten	niet	tot	wijziging	
dan	nadat	zij	ingevolge	artikel	51,	tweede	lid,	
van	de	wet	in	samenhang	met	de	artikelen	96	
en	98	van	de	wet	toestemming	hebben	
gekregen	van	hun	vertegenwoordigende	
organen.

4	 	De	wijziging	wordt	op	de	gebruikelijke	wijze	
bekendgemaakt.

5	 	De	wijziging	bepaalt	wanneer	deze	in	
werking	treedt.
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Artikel 41 Toetreding
1	 	Tot	de	regeling	kunnen	uitsluitend	colleges	of	

burgemeesters van gemeenten, dagelijkse 
besturen	van	waterschappen	en	dagelijkse	
besturen van andere openbare lichamen, 
waartoe	ook	de	Minister	behoort	die	het	
aangaat, toetreden.

2	 Toetreding	is	mogelijk	op	ieder	moment.
3	 	Het	betreffende	bestuursorgaan	dat	wil	

toetreden	dient	hiertoe	een	verzoek	in	bij	het	
dagelijks bestuur. Het betreffende bestuurs-
orgaan voegt hierbij het besluit tot toe-
stemming	als	bedoeld	in	artikel	51,	tweede	
lid,	van	de	wet.	

4	 	Het	dagelijks	bestuur	brengt	het	verzoek	ter	
kennis van het algemeen bestuur en geeft 
daarbij een advies over de toetreding.

5	 	Toetreding	kan	geschieden	nadat	het	
algemeen bestuur hiertoe heeft besloten.

6	 	Een	lid	van	het	algemeen	bestuur	kan	slechts	
voor toetreding stemmen, dan nadat hij 
hiervoor de instemming van het college dat 
hem	heeft	aangewezen	heeft	verkregen.	Dit	
college	kan	deze	instemming	pas	verlenen	na	
verkregen	toestemming	van	zijn	vertegen-
woordigend	orgaan	als	bedoeld	in	artikel	51,	
tweede	lid,	van	de	wet.	

Artikel 42 Uittreding
1	 	Een	college	of	burgemeester	kan	uit	de	

regeling treden na verkregen toestemming 
van	zijn	vertegenwoordigend	orgaan.	

2	 	Uittreding	of	opzegging	dan	wel	aankondi	ging	
daarvan kan niet plaatsvinden gedurende de 
eerste drie jaar na de instelling van het 
openbaar lichaam.

3  Uittreding kan slechts plaatsvinden met 
inachtneming	van	een	opzegtermijn	van	
tenminste	twaalf	maanden.	

4	 	Een	vermindering	van	taken	zoals	bedoeld	in	
artikel	8,	tweede	lid	van	deze	regeling	wordt	
gelijkgesteld aan een gedeeltelijke uittreding 
voor	wat	betreft	deze	taken.	De	leden	1,	2	en	3	
van	dit	artikel	zijn	onverkort	van	toepassing.

5	 	Het	algemeen	bestuur	regelt	de	financiële	en	
organisatorische gevolgen van de uittreding 
en stelt de verschuldigde schadeloosstelling 
vast.	De	Uitvoeringsdienst	wordt	voor	één	
jaar schadeloos gesteld.

6	 	In	bijzondere	omstandigheden	kan	het	
algemeen bestuur een andere 
schadeloosstelling vaststellen.

Artikel 43 Opheffing
1	 	Deze	regeling	kan	op	voorstel	van	het	

algemeen	bestuur	worden	opgeheven	door	
een daartoe strekkend besluit van ten minste 
drie vierde van het aantal deelnemers 
vertegenwoordigende	ten	minste	twee	derde	
van het aantal stemmen in het algemeen 
bestuur, na toestemming van hun vertegen-
woordigende	organen.

2  Het algemeen bestuur stelt een liquidatieplan 
vast om tot opheffing van de Uitvoerings-
dienst	te	komen.	Het	liquidatieplan	voorziet	
in de verplichting van de deelnemers tot 
deelneming	in	de	financiële	gevolgen	van	de	
opheffing.	Het	liquidatieplan	voorziet	ook	in	
de gevolgen die de opheffing heeft voor het 
personeel.

3	 	Bij	ontbinding	van	de	Uitvoeringsdienst	in	
verband met opheffing van de regeling of 
anderszins,	blijft	de	Uitvoeringsdienst	voort-
bestaan	voor	zover	dat	voor	de	vereffening	
van	het	vermogen	noodzakelijk	is.

Hoofdstuk 8 Slotbepalingen

Artikel 44 Archief
1	 	De	archivering	van	de	dossiers	van	zaken	

volgt	het	bevoegd	gezag.	De	deelnemers	van	
de	Uitvoeringsdienst	zijn	verantwoordelijk	
voor	de	zorg	van	het	archief	met	betrekking	
tot de door hun aan de Uitvoeringsdienst 
opgedragen	taken.	De	deelnemers	kunnen	
het beheer van het archief uitbesteden aan de 
Uitvoeringsdienst.

2	 	De	Uitvoeringsdienst	heeft,	conform	artikel	
40	van	de	Archiefwet,	een	voorziening	die	in	
lijn	is	met	de	bepalingen	in	de	Archiefwet.	
Dat	betekent	dat	het	bestuur	verplicht	is	de	
onder hem berustende archiefbescheiden in 
goede, geordende en toegankelijke staat te 
brengen	en	te	bewaren,	alsmede	zorg	te	
dragen voor de vernietiging van daarvoor in 
aanmerking komende archiefbescheiden.

3	 	Het	algemeen	bestuur	stelt	een	Archief-
verordening	en	een	Besluit	Informatiebeheer	
vast	en	draagt	het	dagelijks	bestuur	de	zorg	
op voor de archiefbescheiden van de 
Uitvoeringsdienst.

4	 	Overeenkomstig	de	door	het	algemeen	
bestuur vastgestelde verordening komen de 
kosten, verbonden aan de uitoefening van de 
in	het	derde	lid	bedoelde	zorg,	ten	laste	van	
de Uitvoeringsdienst.

5	 	Voor	de	bewaring	van	de	op	grond	van	artikel	
12, eerste lid en artikel 13, eerste lid van de 
Archiefwet	1995	over	te	brengen	archief-
bescheiden	van	het	bestuur	wordt	een	archief-
bewaarplaats	aangewezen.

6	 	De	in	het	vijfde	lid	bedoelde	archief	bescheiden	
worden	beheerd	door	de	archivaris	van	de	
archiefbewaarplaats.

7	 	Ten	aanzien	van	het	beheer	van	de	archief-
bescheiden	van	het	bestuur,	voor	zover	deze	
archiefbescheiden	niet	zijn	overgebracht	naar	
een	archiefbewaarplaats,	is,	onder	de	bevelen	
van	het	dagelijks	bestuur,	met	het	toezicht	op	
de naleving van het bepaalde bij of krachtens 
de	Archiefwet	1995	belast	de	archivaris	van	de	
Uitvoeringsdienst.	Met	betrekking	tot	dit	
toezicht	heeft	het	algemeen	bestuur	een	
Archiefverordening	en	een	Besluit	
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Informatie beheer vastgesteld conform het 
derde lid.

Artikel 45 Klachtregelingen
1  Het algemeen bestuur stelt, met inacht-

neming	van	titel	9.1	van	de	Algemene	wet	
bestuursrecht, een interne klachtregeling 
vast. 

2	 	De	Nationale	ombudsman	is,	onverminderd	
het bepaalde in de Wet Nationale ombudsman, 
bevoegd tot behandeling van klachtschriften 
als	bedoeld	in	titel	9.2	van	de	Algemene	wet	
bestuursrecht.

Artikel 46 Duur regeling
Deze	regeling	is	aangegaan	voor	onbepaalde	tijd.

Artikel 47  Bekendmaking en 
inwerkingtreding

1	 	Alle	deelnemers	dragen	op	de	gebruikelijke	
wijze	zorg	voor	de	bekendmaking	en	de	
registratie	van	deze	regeling.

2	 	Gedeputeerde	staten	van	Noord-Holland	
zenden	de	Regeling,	alsmede	de	wijzigingen	
daarvan,	toe	aan	de	Minister	van	
Binnenlandse	Zaken	en	Koninkrijksrelaties.

3	 	Deze	regeling	treedt	in	werking	op	de	dag	na	
de dag dat de regeling door alle deelnemers is 
bekendgemaakt.

Artikel 48 Citeertitel
Deze	regeling	kan	worden	aangehaald	als	
“Gemeenschappelijke	regeling	Regionale	
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord”

Haarlem, 2 juli 2013 

Gedeputeerde	staten	van	Noord-Holland,

J.W.	Remkes,	voorzitter

G.E.A.	van	Craaikamp,	provinciesecretaris.	

Uitgegeven op 16 juli 2013

Namens gedeputeerde staten van Noord-Holland

G.E.A.	van	Craaikamp,	provinciesecretaris.


