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Onderwerp:
Stand van zaken uitvoering BESLUIT Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen

Geachte raadsleden,
De 18 gemeenteraden in Noord-Holland Noord hebben in 2017 of 2018 het besluit genomen om de
informatievoorziening betreffende GR-en te verbeteren. In 2018 is gestart met de Regietafel waar op NHN-schaal
de gemeenten en GR-en overleggen om zorg te dragen voor de uitvoering van het besluit, de communicatie en
de verdere werkafspraken die hiervoor nodig zijn.
De Regietafel wordt gevormd door deelnemers uit en namens de regio’s Alkmaar, de Noordkop en Westfriesland.
De tafel bestaat uit drie burgemeesters, drie griffiers, drie gemeentesecretarissen en drie directeuren van
gemeenschappelijke organisaties (een overzicht van de deelnemers is opgenomen aan het einde van deze brief).
In deze brief wordt de stand van zaken weergegeven over de uitvoering van het besluit informatievoorziening
door de Regietafel, aangevuld met de hiermee samenhangende activiteiten gericht op het vergroten van grip en
begrip tussen gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. In de bijlage vindt u een puntsgewijs overzicht.
Jaarlijks wordt vastgesteld of er voor het komende jaar actiepunten/aandachtspunten zijn waar de Regietafel een
bijdrage kan leveren aan de uitvoering van het Besluit en een verbeterde wisselwerking tussen GR-en en
gemeenten. In deze brief is de agenda opgenomen voor 2020.
Terugblik 2019
De focus van de Regietafel in 2019 was het stroomlijnen en vereenvoudigen van de P&C cyclus, het zorg dragen
voor heldere afspraken over de indexatiecijfers en het komen tot een gemeenschappelijk referentiekader voor de
besturing van gemeenschappelijke regelingen. De Regietafel heeft de volgende producten opgeleverd:
•
•
•
•
•

Spoorboekje Financiële stukken t.b.v. het synchroniseren van de processen kadernota – begroting, jaarrekening.
Format Kadernota 2020 t.b.v. uniformiteit, versterking van het sturen op inhoudelijke kaders, met focus op nieuw
beleid, en zorgen dragen voor een beperkte omvang.
FUGR 2018 (Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen, een herziening van 2012) opdat door alle
GR-en dezelfde indexatie wordt gehanteerd en op dezelfde wijze eventuele verschillen worden vereffend.
Format Begroting en Jaarrekening 2020 t.b.v. meer uniformiteit en een beperktere omvang.
Brochure Governance Noord-Holland Noord om te zorgen voor een gemeenschappelijk referentiekader van alle
betrokkenen, dat breed wordt gedeeld en waarnaar wordt gehandeld.

Hiermee is uitvoering gegeven aan het meest ingrijpende voorstel uit het besluit Informatievoorziening, nl. het
procedurevoorstel zienswijze kadernota. Doel was om te zorgen voor een optimale aansluiting van het kadernota proces
en het begrotingsproces, zodanig dat de zienswijzen op de kadernota beschikbaar zijn voordat de conceptbegroting
wordt opgesteld. Hiertoe is met alle betrokkenen een zogenaamd “spoorboekje” ontwikkeld dat als raamwerk dient voor
de planning van zowel de raadsvergaderingen in alle gemeenten als alle AB-vergaderingen.
Op dit moment wordt vanuit de Regietafel, met name door griffiers en gemeenschappelijke regelingen, gewerkt aan een
goed traject voor de majeure beleidsprocessen, opdat de raden vroegtijdig worden betrokken bij nieuwe
beleidsontwikkelingen. (Punt 6 uit het besluit). Mede in het kader hiervan is er meer afstemming over de werkbezoeken,
om zorg te dragen dat deze optimaal zijn afgestemd op de wensen van de raad (Punt 4 uit het besluit).

Vooruitblik 2020
De regietafel gaat het komend jaar verder met de uitvoering van het besluit Informatievoorziening. Daarnaast schenkt de
regietafel aandacht aan nieuwe ontwikkelingen die alle gemeenten en gemeenschappelijke regelingen raken, zoals de
wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Aandachtspunten voor 2020 zijn:
•
•
•
•

Optimaliseren proces Kadernota en Begroting (waaronder: vervolmaken afspraken Spoorboekje (aanscherpen en
bekend maken spelregels))
Versterken betrokkenheid en grip van raden (meerjarige beleidsplannen (6), bestuursrapportages (2), evaluaties van
GR-en (5))
Versterken transparantie (publicatie agenda’s AB-vergaderingen, mogelijk ook live-streamen AB-vergaderingen (3)
en implementeren uitgangspunten voor werkbezoeken (4))
Afstemming waar nodig bij wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
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Bijlage
Overzicht uitvoering besluit project informatievoorziening (2017/2018)
1.

Procedurevoorstel zienswijze kadernota
Wat is besloten?
Raden kunnen een zienswijze afgeven op de kadernota’s van GR-en. Deze kadernota’s zijn de grondslag voor de
begroting.
Stand van zaken:
Met ingang van 2019 hebben raden hun zienswijzen kunnen geven op de kadernota’s van de GR-en.
Om dit proces te stroomlijnen zijn door de Regietafel ter ondersteuning de volgen de producten opgeleverd:
−
Spoorboekje Financiële stukken t.b.v. het synchroniseren van de processen kadernota – begroting, jaarrekening
−
Format Kadernota 2020 t.b.v. uniformiteit, versterking van het sturen op inhoudelijke kaders, met focus op nieuw beleid, en
zorgen dragen voor een beperkte omvang.
−
Format Begroting en Jaarrekening 2020 t.b.v. meer uniformiteit en een beperktere omvang.

2.

Handreiking bestuursrapportage
Wat is besloten?
Er is een handreiking voor een bestuursrapportage voor GR-en. Deze rapportages zijn niet “verplicht”. Maar áls GR-en
deze rapportage maken voor de doelgroep van het bestuur kunnen zij gebruik maken van de handreiking, die is
toegesneden op de rol van de raad.
Stand van zaken:
De Regietafel zal in 2020 nagaan in hoeverre hiervan gebruik wordt gemaakt, of dit voldoet en of nadere afstemming
geboden is.

3.

Uitgangspunten voor publicatie van agenda’s
Wat is besloten?
Alle GR-en die een openbaar lichaam zijn, hebben een algemeen bestuur, dat verplicht is de AB-stukken openbaar te
maken. De raden hebben een besluit genomen over wanneer publicatie van de agenda’s voor AB-vergaderingen moet
plaatsvinden en over het verstrekken van informatie over vergaderschema’s.
Stand van zaken
De Regietafel zal in 2020 nagaan in hoeverre dit conform afspraken verloopt en of nadere afstemming geboden is.

4.

Uitgangspunten voor werkbezoeken
Wat is besloten?
Er zijn uitgangspunten voor werkbezoeken van de raad aan GR-en opgesteld (frequentie, programma, uitnodiging)
Stand van zaken:
In de Regietafel vindt wanneer nodig afstemming plaats over de werkbezoeken.

5.

Onderzoeksvoorstel voor evaluaties
Wat is besloten?
Een onderzoeksvoorstel voor evaluaties van gemeenschappelijke regelingen is vastgesteld. De onderzoeksfrequentie voor
de VR, GGD en OD is tenminste 1x in een raadsperiode. In de volgende raadsperiode kan dan volstaan worden met een
onderzoek naar de opvolging van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek. In alle andere gevallen zullen de
deelnemers onderling moeten bepalen op welke schaal een evaluatie plaats vindt en met welke frequentie.
Stand van zaken:
De griffiers uit de regio’s Kop, WF en RA overleggen in de tweede helft van 2019 over de te nemen vervolgstappen.

6.

Handreiking majeure beleidsprocessen
Wat is besloten?
In een handreiking wordt aangegeven hoe GR-en gemeenteraden goed kunnen betrekken in een beleidsproces (zodat de
raden hun kaderstellende rol goed kunnen pakken)
Stand van zaken:
Een aantal GR-en is gestart met een beleidstraject (VR en GGD). De handreiking wordt als hulpmiddel gebruikt bij het
overleg tussen griffiers en GR-en om een beleidsproces te organiseren waarbij de raden tijdig betrokken worden.

7.

Voorstel ‘hoe aandacht GR-en verdelen’
Wat is besloten?
Griffiers zijn verzocht om voorstellen te doen over of/hoe de raad lokaal en/of regionaal de aandacht voor GR-en kan
verdelen, rekening houdend met de profielen van de GR-en;
Stand van zaken:
Het ontwikkelen van profielen van GR-en is een actiepunt van de Regietafel. In West-Friesland is een discussienota in
behandeling bij de kring van griffiers over dit onderwerp. In de 2e helft van 2019 kan dit tot voorstellen aan het presidium
leiden.

