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Aanleiding 

De aanleiding voor dit besluit betreft de aanstaande fusie van de gemeenten Langedijk en 
Heerhugowaard per 1 januari 2022. In verband met de nieuwe gemeente Dijk en Waard heeft op 24 

november 2021 een vervroegde gemeenteraadsverkiezing plaatsgevonden.    

   
De fusie van de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard maakt dat het totaal aantal stemmen in 
het dagelijks bestuur per 1 januari 2022 met drie stemmen wordt overschreden ten opzichte van 
het maximaal toegestane aantal stemmen (50). Daarnaast is het aantal leden in het algemeen 
bestuur gelijk aan het aantal deelnemers. Per 1 januari 2022, als het ontstaan van Dijk en Waard 

een feit is, kennen we dan 17 in plaats van de huidige 18 deelnemers.      

   
Vooralsnog is daarbij niet uitgesloten dat per 1 januari 2022 de stemverhouding in het algemeen 
bestuur wijzigt door veranderingen in inwoneraantallen en financiële bijdragen van de deelnemers 

aan de Gemeenschappelijke Regeling.    

   

Daarnaast vinden in Nederland op 16 maart 2022 gemeenteraadsverkiezingen plaats.  

  
 
 

Inhoudelijk advies van DB aan AB 

Dit Besluit heeft tot doel het dagelijks bestuur in de gelegenheid te stellen om in verband met de 
fusie tussen de gemeente Langedijk en Heerhugowaard, en de aankomende 
gemeenteraadsverkiezingen, een nieuw bestuurslid te benaderen voor de regio Alkmaar waardoor 

het aantal vertegenwoordigde stemmen in het DB niet boven de 50% komt.  
  

Omdat momenteel nog niet duidelijk is wat de definitieve financiële bijdrage zal zijn van 
de individuele deelnemers aan de Gemeenschappelijke Regeling in 2022 wordt hiermee in de 
stemverhouding op dit moment (nog) geen rekening gehouden.   
 
Artikel 52, lid 1, juncto artikel 13, lid 6 Wet gemeenschappelijke regelingen  
Het algemeen bestuur van een openbaar lichaam, ingesteld bij een regeling die uitsluitend is 
getroffen door colleges van burgemeester en wethouders, bestaat uit leden die per deelnemende 

gemeente door het college uit zijn midden worden aangewezen. Het tweede tot en met het vijfde 
lid is van overeenkomstige toepassing.  
  
Artikel 52, lid 1, juncto artikel 13, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen  
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Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid of 

voorzitter te zijn van de raad uit wiens midden men is aangewezen dan wel ophoudt wethouder of 
secretaris van de desbetreffende deelnemende gemeente te zijn.  
  
  

Artikel 52, lid 1, juncto artikel 14, lid 3 Wet gemeenschappelijke regelingen  
De leden van het dagelijks bestuur mogen nimmer de meerderheid van het algemeen bestuur 
uitmaken, tenzij sprake is van een regeling als bedoeld in artikel 13, zevende lid, met minder dan 
zes deelnemende gemeenten.  
 
Stemverdeling dagelijks bestuur   
Gezien het bovenstaande ontstaat per 1 januari 2022 de situatie dat het dagelijks bestuur de 

meerderheid zal uitmaken van het algemeen bestuur, hetgeen niet alleen onwenselijk is, maar ook 
in strijd met de Wet gemeenschappelijke regelingen is. In onderstaande tabel staat een drietal 
mogelijkheden benoemd waarbij het dagelijks bestuur niet de meerderheid 
uitmaakt in het algemeen bestuur.   
 

 
 

Het dagelijks bestuur heeft de gemeente Heiloo benaderd voor de vertegenwoordiging in het 

dagelijks bestuur per 1 januari 2022 tot de installatie van het nieuwe bestuur.  
 
 

Alternatieven 

Omdat het Dagelijks Bestuur nimmer meer dan 50% van de stemmen mag vertegenwoordigen en 
de stemtabel van 1 januari 2022 nog niet is vastgesteld, gaat de voorkeur van het dagelijks 
bestuur uit naar vertegenwoordiging in het dagelijks bestuur van de gemeente Heiloo. Een 
alternatief is om het bestuurslid van de gemeente Bergen of Castricum te benaderen, maar bij een 
wijziging in de stemtabel vanaf 1 januari 2022 kan dit betekenen dat deze procedure zal moeten 
worden gevolgd voor een zeer beperkte periode. 

 

Gevolgen 

In verband met de fusie tussen de gemeenten Langedijk en Heerhugowaard en de voortgang van 
het Dagelijks – en Algemeen Bestuur is het van belang de vertegenwoordiging in het Dagelijks 
Bestuur voor 1 januari te organiseren. 

 

Financiële gevolgen 

geen 
 

Juridische gevolgen 

Door ervoor te zorgen dat het dagelijks bestuur niet meer dan 50% van de stemmen 
vertegenwoordigd in het algemeen bestuur voldoet de OD NHN aan het gestelde in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen en worden rechtmatige besluiten genomen.  
 

Personele gevolgen 

geen 
 

Communicatieve gevolgen 

geen 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2021-07-01#HoofdstukI_Afdeling2_Paragraaf2_Artikel13
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Overige gevolgen 

geen 
 

Risico’s 

Risico’s ontstaan op het moment dat de vertegenwoordiging in het Dagelijks Bestuur in strijd is 
met de Wet Gemeenschappelijke Regeling.  
 

Vervolgprocedure 

1. Het dagelijks bestuur benadert het beoogde bestuurslid voor zitting in het DB gedurende 
de periode 1 januari tot de installatie van het nieuwe bestuur na de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart.  

Bijlagen 

1. Tabel stemverhoudingen per 1 januari 2021 

 

Voorgesteld Besluit van het DB aan het AB op 08-12-2021  

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om: 
1. Het DB in verband met de fusie tussen de gemeente Langedijk en Heerhugowaard in de 

gelegenheid te stellen een plaatsvervangend lid voor het Dagelijks Bestuur te benaderen 
voor de periode van 1 januari 2021 tot de installatie van het nieuwe bestuur na de 
gemeenteraadsverkiezingen; 

2. Gezien de stemverhouding in het dagelijks bestuur gaat de voorkeur van het dagelijks 
bestuur uit naar het algemeen bestuurslid van de gemeente Heiloo.  

 

Besluit AB op 8-12-2021  

Conform voorstel. 
 

Ondertekening 

 
De voorzitter, De secretaris, 

M.C. Uitdehaag Q.M. Foppe 
 


