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Voorstel / besluit:
1. De Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2012 in te trekken;
2. Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019 vast
te stellen.
Inleiding
In 2012 hebben alle gemeenteraden binnen de regio Noord-Holland Noord (NHN) de Financiële
Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR) vastgesteld. Het doel van deze
uitgangspunten is het creëren van duidelijkheid en het geven van financiële kaders.
In 2017 is deze FUGR geëvalueerd door de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen. De
uitkomst hiervan was dat de FUGR goed functioneert, maar dat op sommige punten
verduidelijking wenselijk is en een aantal artikelen niet langer van toepassing is.
In het voorjaar van 2018 is de Notitie informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen door
alle gemeenteraden in de regio NHN aangenomen. In deze notitie zijn een negental producten
opgenomen die de informatievoorziening aan de gemeenteraden moeten verbeteren. Eén van
deze producten is de zienswijze procedure op de kadernota.
Begin 2018 is in de regio NHN de regietafel opgericht. In de regietafel nemen deel griffiers,
burgemeesters en gemeentesecretarissen en de directeuren van drie gemeenschappelijke
regelingen. Alle drie de regio’s (Alkmaar, Kop van Noord-Holland en West-Friesland) zijn
vertegenwoordigd in de regietafel. Vanuit de regio Alkmaar is de griffier vertegenwoordigd door
de gemeente Langedijk, de burgemeester vanuit de gemeente Castricum en de
gemeentesecretaris vanuit de gemeente Heiloo. Daarnaast schuiven drie directeuren van de
grootste gemeenschappelijke regelingen aan, de Veiligheidsregio NHN, GGD Hollands Noorden
en de Regionale Uitvoeringsdienst NHN. De regietafel buigt zich o.a. over de indexatie en de
invoering van de zienswijzeprocedure van de kadernota.
Beoogd effect
Het doel van deze uitgangspunten is het creëren van duidelijkheid en het geven van financiële
kaders. Doordat deze uitgangspunten door alle gemeenten in de regio Noord-Holland Noord
worden gebruikt draagt dit bij aan consistente toepassing voor de Gemeenschappelijke
Regelingen.
Argumenten
 Deze FUGR 2019 vervangt de geldende FUGR uit 2012. De geüpdate versie past beter in de
huidige tijd en is een stuk compacter gemaakt. Een deel van de inhoud is gelijk gebleven,
maar er zijn ook artikelen verwijderd, omdat deze als overbodig worden gezien. Of de inhoud

2
was niet meer van toepassing of is op een andere wijze (wet of regeling) verankerd. De
wijzigingen van de FUGR zijn voortgekomen uit de evaluatie die in 2015 en 2016 heeft
plaatsgevonden. Daarnaast zijn de gevolgen van de notitie informatievoorziening, die in het
voorjaar van 2018 in alle 18 gemeenteraden is vastgesteld, ook meegenomen in de
vernieuwde FUGR.


De afgelopen jaren zijn veelvuldig discussies geweest over de wijze en de hoogte van
nacalculatie op het afgegeven loon- en prijsindexatie. Met deze discussie werd de gevoerde
discussie afgeleid van de inhoudelijke taken die aan de GR-en zijn opgedragen. Door
duidelijke uitgangspunten te formuleren, is de verwachting dat deze discussies worden
beperkt tot het minimum en de discussie meer gevoerd wordt over de inhoud van de
overgedragen taken.

Kanttekeningen
Deze regeling is ter besluitvorming voorgelegd aan de 18 gemeenteraden in de regio NHN. Het
risico bestaat dat niet alle 18 gemeenten instemmen met de vernieuwde FUGR. In dat geval zal
een deel van de gemeenten werken volgens de oude en een deel volgens de vernieuwde
regeling. Dit zal de eenheid in communicatie richting de GR-en niet bevorderen.
Financiële gevolgen
Bij dit advies zijn geen financiële middelen betrokken. Wel worden financiële uitgangspunten
geformuleerd.
Communicatie
Vanuit de Regietafel gaat communicatie uit richting de gemeenschappelijke regelingen over door
de gemeenten genomen besluiten over deze FUGR.
Uitvoering
Deze FUGR worden gebruikt voor de boordeling van de kaderbrieven en begrotingen van de
Gemeenschappelijke Regelingen om te komen tot zienswijzen. De FUGR worden weliswaar
vastgesteld na de beoordeling van de begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen
maar bij beoordeling zijn de uitgangspunten al wel betrokken.
Monitoring/Evaluatie
Vanuit de regietafel wordt de toepassing van de FUGR in de financiële stukken van de diverse
gemeenschappelijke regelingen gemonitord en na 2 jaar geëvalueerd.
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de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 mei 2019;
gelet op het advies van de commissie Mens en Samenleving d.d. 18 juni 2019;
gelet op:
Wet gemeenschappelijke regelingen en Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten.;
besluit
1. De Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2012 in te trekken;
2. Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019 vast
te stellen.
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De Raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

