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Aanwezig: 

- L. Franken (Voorzitter), J. Nagengast (Alkmaar), G. Besseling (Drechterland), G. Wijnne 
(Enkhuizen), G. Oude Kotte (Heerhugowaard), R. Opdam (Heiloo), P. Westenberg 
(Hoorn), C. Knijn (Koggenland), K. Gutter (Medemblik), S. van der Veek (Schagen), B. 
Nootebos (Stede Broec), F. Giskes (Texel) en T. Talsma (Noord-Holland). 

 
Afwezig (met bericht): 

- A. Pelzer (Castricum), S. den Dulk (Den Helder), J. Klukhuhn (Graft - de Rijp), E. Bijlstra 
(Hollands Kroon) B. Fintelman (Langedijk), H. Tigges (Medemblik), H. Stoker (Opmeer) 
en W. van Enter (Schermer). 

 
Afwezig (zonder bericht): 

- A. Hietbrink (Bergen).  
 
01. Opening / mededelingen / vaststellen Agenda 

- De voorzitter opent de vergadering om 10:30 uur. De afberichten worden 
doorgesproken. Er is 53 procent van het quorum aanwezig. De voorzitter merkt op 
dat dit op basis van de Gemeenschappelijke Regeling te weinig is om een 
vergadering te houden. Gelet op het aangepaste programma en het informele 
kennismakingskarakter van de bijeenkomst wordt deze toch geopend. 

- Het DB stelt zich als eerste voor, vervolgens worden de AB-leden en het 
management team en de staf van de RUD voorgesteld. 

- Het programma wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
02. Toelichting op de aanwijzing AB, voordracht DB-leden en verkiezing voorzitter 

Mevrouw Franken geeft een mondelinge toelichting op deze procedure. 
- AB: Belangrijk is dat alle deelnemers schriftelijk aan de RUD laten weten wie er 

namens hen als portefeuillehouder en wie er als plaatsvervanger in het AB van de 
RUD worden benoemd. Actie: Allen. 

- DB: De leden van het DB worden door de drie regio’s en de provincie afzonderlijk 
voorgedragen. Deze voordracht is bindend. Elke regio (Kop, Alkmaar en West-
Friesland) en de provincie hebben één vertegenwoordiger is het DB. 

- Voorzitter: Het AB en DB worden voorgezeten door een onafhankelijk, technisch 
voorzitter die uit het midden van het AB wordt gekozen. De voorkeur gaat uit naar 
een ervaren bestuurder met affiniteit met de RUD-vorming. Tevens wordt rekening 
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gehouden met de verdeling van de voorzittersfuncties in andere 
Gemeenschappelijke Regelingen in het gebied. 

- Voor het AB van 26 juni 2014 moet duidelijk zijn wie er in het AB zitting hebben, wie 
er door de regio’s als DB-lid wordt voorgedragen en wie er kandidaat voorzitter zijn. 
Actie: A. Bouwens. In de vergadering van 26 juni 2014 zullen deze “aanstellingen” 
plaatsvinden. 

 
03. Presentaties 

Ter introductie van de RUD worden een drietal presentaties gegeven (zie de bijlagen bij 
dit verslag). 
Allereerst geeft de heer Bouwens (secretaris / directeur van de RUD) een algemene, 
inleidende presentatie over de opzet, doelen en opdracht van de RUD. Vervolgens geeft 
de heer Van Rath (controller) een toelichting op de wijze waarop het AB en de 
gemeenteraden grip houden op de (financiële) activiteiten van de RUD. Er wordt 
afgesloten met een presentatie van een casus over het inhoudelijk werkgebied van de 
RUD door de heer Allard (teamleider handhaving). 
 
Naar aanleiding van de drie presentaties geeft de voorzitter een samenvatting van de 
belangrijkste opmerkingen: 

 Het mandaat en de DVO is nog niet voor elke deelnemer vastgelegd. De 
voorzitter roept iedereen op om de voortgang – indien nodig – in de eigen 
organisatie na te gaan. 

 De jaarrekening 2013, begrotingswijziging 2014 en ontwerpbegroting 2015 zijn 
verzonden. Deze zullen in de vergadering van juni worden vastgesteld. 

 De voorschotnota in het kader van de Wabo-decentralisatie is nog niet door alle 
deelnemers voldaan. De voorzitter doet een beroep op eenieder om dit in eigen 
huis na te gaan. Sommige deelnemers geven aan hierover eerst een raadsbesluit 
te nemen waardoor het besluit hierover wat langer duurt. De verwerking van 
zienswijzen over dit onderwerp is onderdeel van de begrotingsbehandeling op 26 
juni aanstaande. Verzocht wordt om de besluiten hierover aan de RUD toe te 
zenden zodat deze als zienswijze kunnen worden meegenomen. 

 
Gelet op het voorgaande is het van belang dat er bij de vergadering van 26 juni 2014 
voldoende quorum aanwezig is om de financiële stukken vast te stellen en de 
vertegenwoordigers in AB en DB te benoemen en een voorzitter te kiezen. De 
voorzitter roept iedereen op om aanwezig te zijn. 
 
Voor een nadere toelichting komt de heer Bouwens graag persoonlijk langs. Wie 
daaraan behoefte heeft wordt verzocht contact met hem op te nemen. 

 
04. Rondleiding en informele lunch 

De heer Bouwens geeft een korte rondleiding door het gebouw waarna wordt afgesloten 
met een informele lunch. 
 

De volgende bijeenkomst van het AB is op 
Donderdag 26 juni 2014, van 10:30 – 12:00 uur, 

In het kantoor van de RUD NHN in Hoorn, Dampten 2. 
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Na afloop nemen wij – bij een lunch – afscheid van de oud 
AB- en DB-leden. 

 
Nummer Actielijst - onderwerp Door 
01-2014 AB-leden en plaatsvervangers aan de RUD bekend 

maken. 
Allen 

02-2014 Onderzoeken wie er per regio als DB-lid wordt 
voorgedragen en welke kandidaten er voor het 
voorzitterschap zijn. 

A. Bouwens 

Nummer Besluitenlijst - onderwerp Besluit 
 Geen.  

 
Bijlagen: 4 (drie presentaties, verklaring gebruikte afkortingen). 


