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Aanleiding 

In artikel 13, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling OD NHN is geregeld dat elk lid van 
het Algemeen Bestuur (AB) in de vergadering een vastgesteld aantal stemmen heeft. De 
stemverdeling voor de gemeenten is gebaseerd op de combinatie van in te brengen budget en 
inwonertal. Het aantal stemmen voor de provincie is gebaseerd op het in te brengen budget. Het 

totaal aantal stemmen in het AB bedraagt 100. Tevens is geregeld dat het AB nadere regels vast 
stelt aangaande deze stemverdeling. Dit heeft het AB op 5 juli 2013 gedaan. 
 
Voor het aantal stemmen per gemeente wordt de volgende formule toegepast: 
 
[(In te brengen budget gemeente/in te brengen budget alle gemeenten) + (Aantal inwoners 
gemeente/aantal inwoners alle gemeenten)]/2*(100-stemmen provincie1/100) 

 
De resultaten worden afgerond op hele cijfers en bepalen het aantal stemmen. Bij meer of minder 
dan 100 stemmen in totaal wordt een correctie toegepast in verband met de afronding. 
 
Elk jaar na vaststelling van de begroting voor het komende jaar moet ook de stemverdeling voor 

het betreffende jaar worden vastgesteld. 

In artikel 52, lid 1, juncto artikel 14, lid 3, van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: de 

Wet) is bepaald dat de leden van het DB nimmer de meerderheid van een AB mogen uitmaken.  

Het AB heeft in totaal 100 stemmen. Uit de geformuleerde randvoorwaarde in de Wet vloeit voort 
dat het DB op zijn hoogst 50 stemmen mag vertegenwoordigen in het AB. Om hieraan te voldoen 
heeft het AB op 10 maart 2020 besloten om het aantal stemmen van de provincie Noord-Holland te 
maximaliseren op 30 stemmen. 

  
Op 1 januari 2022 zijn de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk gefuseerd in de gemeente Dijk 

en Waard. Tot 1 januari 2022 was Langedijk vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur. Echter 

omdat het DB met de nieuwe gemeente Dijk en Waard meer dan 50 stemmen zou 

vertegenwoordigen in het AB, heeft het AB in december 2021 besloten dat met ingang van 1 

januari 2022 tot en met de gemeenteraadsverkiezingen in maart de vertegenwoordiger van de 

gemeente Heiloo in het DB zal plaatsnemen. 

Voor de huidige manier van stemverdeling is bij de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke 
regeling in 2014 gekozen. De voor- en nadelen van verschillende methodes om de stemverdeling 
te bepalen zijn onlangs onderzocht door Organisatieadviesbureau Berenschot. Op basis van dit 

 
1 Omdat het inwoneraantal van de provincie niet in verhouding kan worden gezet tot het inwoneraantal van de 
gemeenten wordt het aantal stemmen van de provincie vastgesteld op basis van de financiële inbreng van de 
provincie in verhouding tot de inbreng van de gemeenten (percentage aandeel inbreng wordt afgerond en 
omgezet in aantal stemmen). 
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onderzoek heeft het AB besloten om de huidige methode over de stemverdeling in het AB te 

handhaven.  
 
 

Inhoudelijk advies van DB aan AB 

De voorgestelde stemverhouding voor het jaar 2022 vast te stellen. 
 

Alternatieven 

Geen 
  

Gevolgen 

Geen. Geen wijzigingen in stemverhouding ten opzichte van 2021. 

 

Risico’s 

Geen 
 

Vervolgprocedure 

Geen 
 

Bijlagen 

1. Rekentabel Stemverhouding AB vanaf 1 januari 2022 
2. Rekentabel Stemverhouding AB vanaf 1 januari 2021 

 

Voorgesteld Besluit van het DB aan het AB op 09-03-2022  

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de stemverhouding voor het jaar 2022 vast te stellen. 
 

Besluit AB op 9-3-2022  

Conform voorstel. 
 

Ondertekening 

 
De voorzitter, De secretaris, 

M.C. Uitdehaag Q. Foppe 


