
Gemeenschappelijke regelingen gemeente Haarlem 

 

Bestuurlijke besluitvorming in 2015/2016 over wijzigingen in de Haarlemse gemeenschappelijke regelingen  

(als gevolg van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen) 

 

Inventarisatie leidt tot noodzaak aanpassing van 6 gemeenschappelijke regelingen 

Haarlem is betrokken bij in totaal 9 gemeenschappelijke regelingen: 

Een inventarisatie heeft opgeleverd dat 6 van de 9 regelingen moesten worden aangepast. Regelingen die in stand konden blijven zijn de regeling over het 

schoolverzuim  en voortijdig schoolverlaten (6), de bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (7) en de samenwerking met Zandvoort (9). (N.B. de samenwerking 

met Zandvoort betreft een zogenoemde gemeenschappelijke regeling ‘zondermeer’. Dat is een overeenkomst, gestoeld op de principes van de ‘echte’ publiek-

publieke samenwerking  die de gezamenlijke vervulling van gemeenschappelijke taken tot doel heeft en berust op overwegingen die uitsluitend verband 

houden met het openbaar belang. 

 

 Naam gemeenschappelijke regeling  Beoordeling ihkv Wet gemeenschappelijke regelingen  collegebesluit commissiebehandeling raadsbesluit 

      

1 Recreatiegebied Spaarnwoude Wijzigingen noodzakelijk.  

 

Wat betreft het Recreatieschap Spaarnwoude is besloten de 

aanpassing van de regeling nu niet door te voeren maar mee te nemen 

in het proces van bestuurlijke reorganisatie dat binnenkort als gevolg 

van de strategische heroverweging van de provincie Noord-Holland 

zal starten. 

-- -- -- 

2 Werkvoorzieningsschap Zuid-

Kennemerland (Paswerk) 

Besloten is om Paswerk om te vormen van een GR met openbaar 

lichaam (AB-DB) naar een bedrijfsvoeringsorganisatie (enkelvoudig 

bestuur), vanwege de beleidsarme aard van de regeling. 

 

Het college heeft eerst een besluit met zijn voorkeur voorgelegd aan 

de commissie Samenleving. 

Hierna is de formele besluitvorming voor toestemming aan de raad 

voorgelegd. 

12 mei 2015 

 

(2015/173504) 

27 aug 2015 

(Samenleving) 

-- 

17 nov 2015 

 

(2015/376887) 

3 dec 2015 

(Samenleving) 

17 dec 2015 

3 Veiligheidsregio Kennemerland Vastgesteld is dat de GR VRK zowel technische als inhoudelijke 24 mei 2016 2 juni 2016 (Bestuur) 16 juni 2016 



 Naam gemeenschappelijke regeling  Beoordeling ihkv Wet gemeenschappelijke regelingen  collegebesluit commissiebehandeling raadsbesluit 

      

(VRK) aanpassingen behoeft, welke laatste niet primair uit de gewijzigde 

Wgr voortvloeien. Besloten is de technische wijzigingen in 2015 

door te voeren om te voldoen aan de wet. De inhoudelijke 

wijzigingen worden op een later moment voorbereid en doorgevoerd 

(dit proces is thans bezig). 

 

(2016/214504) 

4 Noord-Hollands Archief Wijzigingen noodzakelijk wat betreft de verhouding AB-DB. 

Overige technische wijzigingen doorgevoerd.  

10 nov 2015 

 

(2015/373247) 

10 dec 2015 

(Ontwikkeling) 

17 dec 2015 

5 Cocensus Technische wijzigingen noodzakelijk.  

 

Het college heeft eerst een besluit met zijn voorkeur voorgelegd aan 

de commissie Bestuur. 

Hierna is de formele besluitvorming voor toestemming aan de raad 

voorgelegd. 

1 sep 2015 

 

(2015/257894) 

17 sep 2015 (Bestuur) -- 

27 okt 2015 

 

(2015/386419) 

5 nov 2015 26 nov 2015 

6 Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten 

Geen wijziging noodzakelijk -- -- -- 

7 Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Geen wijziging noodzakelijk -- -- -- 

8 Omgevingsdienst IJmond Wijzigingen noodzakelijk in bestuur. Overige technische wijzigingen 

doorgevoerd.  

2 feb 2016 

 

(2016/019520) 

18 feb 2016 (Beheer) 10 maart 

2016 

9 Samenwerkingsovereenkomst 

Zandvoort-Haarlem op het gebied 

van het sociaal domein 

Geen wijziging noodzakelijk -- -- -- 

 


