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BLAD

NAAM:

Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief, Regionaal
Historisch Centrum voor West-Friesland

1.

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede
Broec.

2.

Wet gemeenschappelijke regelingen, Archiefwet 1995

3.

Bevoegdheden ingevolge Archiefwet 1995

4.

Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR HOORN
0229-252200

5.

Ingesteld is een openbaar lichaam, gemeente Hoorn is aangewezen als
centrumgemeente

6.

1 januari 2011

OPMERKINGEN:
Deze regeling is oorspronkelijk vastgesteld in 1992.

WIJZIGINGEN:
- Door de fusie met Andijk en Wervershoof was het verplicht de gemeenschappelijke
regeling te wijzigen. Deze wijziging is door de raad op 13 oktober 2011 vastgesteld.
Publicatiedatum: 15 december 2011.
- Door wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is deze regeling gewijzigd.
Op 29 september 2015 door het college van burgemeester en wethouders en op 10
december 2015 door de raad. Ingangsdatum 1 januari 2016.
- 3e wijziging: vastgesteld door burgemeester en college op 26 april en door raad op 9
juni 2016. Gepubliceerd op 28 juli 2016.

Verklaring:
1. de deelnemende gemeenten
2. Wettelijke voorschriften die de bevoegdheden beheersen (art. 27, lid 2 sub b).
3. De bevoegdheden die zijn toegekend (art. 27, lid 2 sub c)
4. het adres en plaats van vestiging (art. 27, lid 2 sub d)
5. of een openbaar lichaam is ingesteld of een gemeenschappelijk orgaan (art. 27, lid 2 sub e)
6. datum inschrijving register

2

NAAM:

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf

1.

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede
Broec.

2.

Wet gemeenschappelijke regelingen, Afvalstoffenwet en de Wet chemische
afvalstoffen

3.

Vaststellen strafverordeningen en belastingverordeningen als bedoeld in artikel
272, onder h van de gemeentewet.
Deelnemen aan gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 93, sub a van
de Wet gemeenschappelijke regelingen.

4.

CAW
Postbus 9199
1800 GD ALKMAAR

5.

Ingesteld is een openbaar lichaam met de naam Centraal Afvalverwijderingsbedrijf
Westfriesland

6.

1 januari 2011

OPMERKINGEN:
-

Deze regeling is oorspronkelijk vastgesteld in 1989
Wijziging artikel 6, goedgekeurd door GS op 18 december 1996
Toetreding Wieringermeer in 1999, uittreden in 2015.
Overdracht heffing en invordering van afvalstoffenheffing naar de deelnemende
gemeenten
Toekennen alleenrecht aan NV Huisvuilcentrale (HVC) voor inzamelen huisafval

WIJZIGINGEN:
-

-

Door de fusie met Andijk en Wervershoof was het verplicht de gemeenschappelijke
regeling te wijzigen. Deze wijziging is door de raad op 22 september 2011 vastgesteld.
Publicatiedatum: 15 december 2011.
Door de wijziging van Wet gemeenschappelijke regelingen is deze regeling gewijzigd.
Op 29 september 2015 door het college van burgemeester en wethouders en op 10
december 2015 door de raad. Ingangsdatum 1 januari 2016.

Verklaring:
1. de deelnemende gemeenten
2. wettelijke voorschriften die de bevoegdheden beheersen (art. 27, lid 2 sub b).
3. de bevoegdheden die zijn toegekend (art. 27, lid 2 sub c)
4. het adres en plaats van vestiging (art. 27, lid 2 sub d)
5. of een openbaar lichaam is ingesteld of een gemeenschappelijk orgaan (art. 27, lid 2 sub e)
6. datum inschrijving register
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NAAM:

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden

1.

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Graft-De Rijp,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer, Schagen, Schermer, Stede Broec en Texel.

2.

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet en de Wet collectieve
preventie volksgezondheid.

3.

Het openbaar lichaam heeft tot taak de uitvoering van werkzaamheden als
bedoeld in artikel 2, lid 2 en de artikelen 3 en 3a van de Wet collectieve preventie
volksgezondheid.
Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de
schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve van de
gezondheid van de bevolking in het samenwerkingsgebied.

4.

GGD Hollands Noorden
Postbus 324
1740 AH SCHAGEN
0224-720620

5.

Er is een openbaar lichaam genaamd 'Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Hollands Noorden (GGD Hollands Noorden)', gevestigd te Schagen.

6.

1 april 2011

i.

OPMERKINGEN:
- Deze gemeenschappelijke regeling is oorspronkelijk op 26 maart 2007 vastgesteld.

WIJZIGINGEN:
Op 8 mei 2012 heeft het college van burgemeester en wethouders en op 19 juli 2012
heeft de raad deze regeling gewijzigd. Redenen hiervoor waren de gemeentelijke
fusies per 01-01-2011 en 01-01-2012 en de (wijziging van de) Wet publieke
gezondheid. Gepubliceerd 2 augustus 2012 en met terugwerkende kracht tot 1 juli
2012 in werking getreden.
Op 4 juni 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders en op 12
september 2013 heeft de raad deze regeling gewijzigd. Reden hiervoor was de
gemeenten fusie per 01-01-2013. Gepubliceerd 17 oktober 2013 en met
terugwerkende kracht tot 1 juli 2013 in werking getreden.

Verklaring:
1. de deelnemende gemeenten
2. wettelijke voorschriften die de bevoegdheden beheersen (art. 27, lid 2 sub b).
3. de bevoegdheden die zijn toegekend (art. 27, lid 2 sub c)
4. het adres en plaats van vestiging (art. 27, lid 2 sub d)
5. of een openbaar lichaam is ingesteld of een gemeenschappelijk orgaan (art. 27, lid 2 sub e)
6. datum inschrijving register

4

NAAM:

Ondersteuning bestuurlijke samenwerking

1.

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede
Broec.

2.

Wet gemeenschappelijke regelingen

3.

De gemeente Hoorn is bevoegd om voor alle gemeenten in West-Friesland het
bestuurlijk overleg te faciliteren, coördineren en te regisseren in een gezamenlijk
nieuw te ontwikkelen formule van marktplaatsen.

4.

Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR HOORN
0229-252200

5.

centrumgemeenteconstructie als bedoeld in artikel 8, derde lid Wgr. Er wordt
geen nieuw orgaan in het leven geroepen, maar er wordt aangesloten bij de
bestuursorganen van de gemeente Hoorn.

6.

1 januari 2011

OPMERKINGEN:
Deze regeling is oorspronkelijk in 2005 vastgesteld en was een gevolg van opheffing SOW.
WIJZIGINGEN:
-

-

-

bij raadsbesluit van 7 april 2008 is formeel de rechtsopvolging van het SOW i.l. per 1
januari 2008 als nieuwe taak in de gemeenschappelijke regeling ‘Ondersteuning
bestuurlijke samenwerking’ geregeld.
Door de fusie met Andijk en Wervershoof was het verplicht de gemeenschappelijke
regeling te wijzigen. Deze wijziging is door de raad op 22 september 2011 vastgesteld.
Publicatiedatum: 15 december 2011.
Door het overgaan van de taak ‘volwasseneneducatie’ naar de Participatiewet is deze
taak per 01-01-2015 overgegaan naar WerkSaam. Deze taak is daarom uit deze regeling
geschrapt.

Verklaring:
1. de deelnemende gemeenten
2. wettelijke voorschriften die de bevoegdheden beheersen (art. 27, lid 2 sub b).
3. de bevoegdheden die zijn toegekend (art. 27, lid 2 sub c)
4. het adres en plaats van vestiging (art. 27, lid 2 sub d)
5. of een openbaar lichaam is ingesteld of een gemeenschappelijk orgaan (art. 27, lid 2 sub e)
6. datum inschrijving register

5

NAAM:

WerkSaam Westfriesland

1.

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede
Broec.

2.

Wet gemeenschappelijke regelingen, Gemeentewet en de Participatiewet.

3.

Het doel is om uitvoering te geven aan de taken van de Westfriese gemeenten op
het gebied van werk en inkomen en om de daartoe beschikbare middelen optimaal
aan te wenden.

4.

Werk/Saam
Postbus 566
1620 AN HOORN
0229-258758

5.

Er is een openbaar lichaam ingesteld met als naam: WerkSaam Westfriesland.

6.

1 januari 2011

OPMERKINGEN:
-

Oorspronkelijke regeling was genaamd ‘Dienst Sociale Werkvoorziening in WestFriesland’, vastgesteld in 1989/1990
De naam is gewijzigd in ‘Op/maat’ in 1999/2000
De naam is gewijzigd in ‘WerkSaam Westfriesland’ per 01-01-2015

WIJZIGINGEN:
-

-

-

Door de fusie met Andijk en Wervershoof was het verplicht de gemeenschappelijke
regeling te wijzigen. Deze wijziging is door de raad op 22 september 2011 vastgesteld.
Publicatiedatum: 15 december 2011.
Door de inwerkingtreding van de Participatiewet zijn taken overgegaan naar Op/maat.
Gelijktijdig is de naam gewijzigd in WerkSaam Westfriesland. Wijziging
o per 01-01-2015. Publicatiedatum: 06-11-2014.
Op 4 november 2014 heeft het college en op 11 december 2014 heeft de raad ingestemd met de 1e wijziging. In werking treding 1 januari 2015. Geplaatst op CVDR.
Door wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is de regeling gewijzigd.
Door het college van burgemeester en wethouders op 29 september 2015 en door de
raad op 10 december 2015. Ingangsdatum 1 januari 2016.

Verklaring:
1. de deelnemende gemeenten
2. wettelijke voorschriften die de bevoegdheden beheersen (art. 27, lid 2 sub b).
3. de bevoegdheden die zijn toegekend (art. 27, lid 2 sub c)
4. het adres en plaats van vestiging (art. 27, lid 2 sub d)
5. of een openbaar lichaam is ingesteld of een gemeenschappelijk orgaan (art. 27, lid 2 sub e)
6. datum inschrijving register

6

NAAM:

Recreatieschap West-Friesland

1.

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede
Broec.

2.

Wet gemeenschappelijke regelingen

3.

vaststellen verordeningen door strafbepalingen en/of bestuursdwang te
handhaven. Verordeningen vaststellen tot heffing van rechten als bedoeld in
artikel 228 en 229 van de Gemeentewet.

4.

Recreatieschap West-Friesland
Postbus 20
1610 AA BOVENKARSPEL
0228-510120

5.

Er is een openbaar lichaam ingesteld met de naam: Recreatieschap Westfriesland.

6.

1 januari 2011

OPMERKINGEN:
-

Deze regeling is oorspronkelijk in 1989 vastgesteld.
Wijziging regeling in 1997 (wijziging heffingsgrondslag staangelden)
Wijziging regeling in 2005 i.v.m. opheffing SOW
Wijziging regeling in 2011 door fusie Andijk, Medemblik en Wervershoof

WIJZIGINGEN:
-

-

Door de fusie met Andijk en Wervershoof was het verplicht de gemeenschappelijke
regeling te wijzigen. Deze wijziging is door de raad op 22 september 2011 vastgesteld.
Publicatiedatum: 15 december 2011.
Door wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is deze regeling gewijzigd.
Door het college van burgemeester en wethouders op 29 september 2015 en door de
raad op 10 december 2015. Ingangsdatum 1 januari 2016.

Verklaring:
1. de deelnemende gemeenten
2. wettelijke voorschriften die de bevoegdheden beheersen (art. 27, lid 2 sub b).
3. de bevoegdheden die zijn toegekend (art. 27, lid 2 sub c)
4. het adres en plaats van vestiging (art. 27, lid 2 sub d)
5. of een openbaar lichaam is ingesteld of een gemeenschappelijk orgaan (art. 27, lid 2 sub e)
6. datum inschrijving register

7

NAAM:

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

1.

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede Broec en Texel.

2.

Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet.

3.

Gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten
te boven gaan ten behoeve van de veiligheid van de bevolking in het
samenwerkingsgebied.

4.

Veiligheidsregio NHN
Hertog Aalbrechtweg 5
Postbus 9027
1800 GA ALKMAAR
072-5675010

5.

Er is een openbaar lichaam ingesteld, genaamd ‘Veiligheidsregio Noord-Holland
Noord’.

6.

1 januari 2011

OPMERKINGEN:
-

De regeling is oorspronkelijk op 1 januari 2004 in werking getreden.

WIJZIGINGEN:
- 1e wijziging is vastgesteld door de raad op 6-12-2010
- 2e wijziging vastgesteld zonder dat Medemblik hierover besluit heeft genomen (2/3e
meerderheid).
- 3e wijziging. Door wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is deze
regeling door het college van burgemeester en wethouders op 6 oktober 2015
gewijzigd. Ingangsdatum 1 januari 2016.
- 4e wijziging is vastgesteld door de raad op 14-12-2017. Deze treedt in werking nadat
2/3e meerderheid hiertoe besloten wordt. Dit moet nog gebeuren (4/1/18)

Verklaring:
1. de deelnemende gemeenten
2. wettelijke voorschriften die de bevoegdheden beheersen (art. 27, lid 2 sub b).
3. de bevoegdheden die zijn toegekend (art. 27, lid 2 sub c)
4. het adres en plaats van vestiging (art. 27, lid 2 sub d)
5. of een openbaar lichaam is ingesteld of een gemeenschappelijk orgaan (art. 27, lid 2 sub e)
6. datum inschrijving register

8

NAAM:

Financiering personeelsplan Muziekschool Westfriesland i.l.

1.

Drechterland, Enkhuizen en Medemblik.

2.

Wet gemeenschappelijke regelingen

3.

Uitvoering van de bestemmingsbeslissingen, zoals die op grond van artikel 108 van
de Wet Gemeenschappelijke Regelingen in het Personeelsplan Muziekschool
Westfriesland zijn opgenomen.
Deze taak is opgedragen aan de gemeente Wervershoof

4.

Gemeente Medemblik
Dick Ketlaan 21
Postbus 45
1687 ZG WOGNUM
0229-856000

5.

Openbaar lichaam.

6.

1 januari 2011

OPMERKINGEN:
Deze regeling is oorspronkelijk op 26 april 1990 vastgesteld.
In verband met de fusie met Andijk en Wervershoof is het verplicht de
gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Dit is per 08-11-11 nog niet gedaan.

WIJZIGINGEN
In augustus 2017 hebben Enkhuizen en Drechterland besloten uit te treden.
Daarom is de GR nu in liquidatie.

Verklaring:
1. de deelnemende gemeenten
2. wettelijke voorschriften die de bevoegdheden beheersen (art. 27, lid 2 sub b).
3. de bevoegdheden die zijn toegekend (art. 27, lid 2 sub c)
4. het adres en plaats van vestiging (art. 27, lid 2 sub d)
5. of een openbaar lichaam is ingesteld of een gemeenschappelijk orgaan (art. 27, lid 2 sub e)
6. datum inschrijving register

9

NAAM:

Archeologie Westfriese gemeenten

1.

Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Schagen, Stede
Broec en Texel.

2.

Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet.

3.

Gezamenlijk behartigen van belangen, zowel op beleidsmatig als op uitvoerend
niveau, op het gebied van archeologie in hun gemeente.

4.

Gemeente Hoorn
Nieuwe Steen 1
Postbus 603
1620 AR HOORN
0229-252200

5.

Er is een openbaar lichaam met een centrumgemeenteconstructie ingesteld,
genaamd ‘Gemeenschappelijke regeling Archeologie Westfriese Gemeenten’.

6.

1 juli 2012.

OPMERKINGEN:
Deze gemeenschappelijke regeling is oorspronkelijk op 30 juli 2010 in werking getreden en
is aangegaan voor de duur van twee jaar. Bij het aangaan is al rekening gehouden met de
fusie Andijk, Medemblik en Wervershoof. Daarom hoefde deze niet vanwege de fusie
gewijzigd te worden.

WIJZIGINGEN:
Op 30 januari 2018 is besloten de gemeenschappelijke regeling te wijzigen om deze
in lijn te brengen met de Erfgoedwet en om de gemeenten Schagen en Texel toe te
laten treden. De wijziging is op 1 juni 2018 bekend gemaakt in de Staatscourant.

Verklaring:
1. de deelnemende gemeenten
2. wettelijke voorschriften die de bevoegdheden beheersen (art. 27, lid 2 sub b).
3. de bevoegdheden die zijn toegekend (art. 27, lid 2 sub c)
4. het adres en plaats van vestiging (art. 27, lid 2 sub d)
5. of een openbaar lichaam is ingesteld of een gemeenschappelijk orgaan (art. 27, lid 2 sub e)
6. datum inschrijving register
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NAAM:

Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

1.

Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen,
Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk,
Medemblik, Opmeer,Stede Broec, Schagen en Texel.

2.

Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet.

3.

De regionale uitvoeringsdienst heeft ten doel de zorg voor het milieu in de ruimste
zin waarbij in samenspel met andere beleidsterreinen van de deelnemers aan
duurzame ontwikkeling vorm wordt gegeven. Ter behartiging van dit belang
verricht de milieudienst alle taken, in die zin dat zij wettelijke milieutaken
voorbereidt en uitvoert en omtrent de milieubeleidstaken adviseert aan de
deelnemers en na besluitvorming door de deelnemers de uitvoering ter hand
neemt.

4.

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Adres: Dampten 2
Plaats: Hoorn
tel.nr. : 088-1021300

5.

Er is een openbaar lichaam genaamd ‘Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
Noord’, gevestigd te Hoorn. Dit openbaar lichaam (rechtspersoon) is ingesteld in
het belang van de bescherming van het milieu in het samenwerkingsgebied.

6.

1 juli 2013.

OPMERKINGEN:
De regeling is tot stand gekomen na fusie van de drie regionale Milieudiensten in NoordHolland Noord.

WIJZIGINGEN:
- Door wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is deze regeling gewijzigd
op 13 oktober 2015 door het college van burgemeester en wethouders. Ingangsdatum 1
januari 2016.

Verklaring:
1. de deelnemende gemeenten
2. wettelijke voorschriften die de bevoegdheden beheersen (art. 27, lid 2 sub b).
3. de bevoegdheden die zijn toegekend (art. 27, lid 2 sub c)
4. het adres en plaats van vestiging (art. 27, lid 2 sub d)
5. of een openbaar lichaam is ingesteld of een gemeenschappelijk orgaan (art. 27, lid 2 sub e)
6. datum inschrijving register
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NAAM:

SSC DeSom

1. Drechterland, Enkhuizen, Koggenland, Stede Broec, Opmeer en Medemblik
2. Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet
3. Het SSC DeSom heeft tot doel het bewerkstelligen van een kwalitatief hoogwaardige
en een doelmatige uitvoering door het SSC van de door de gemeente opgedragen
uitvoerende taken en de ondersteuning in brede zin op het terrein van de ICT en het
creëren van de voorwaarden voor een efficiënte bedrijfsvoering en een efficiënte en
klantgerichte dienstverlening.
4. SSC DeSom
Adres: Dick Ketlaan 21
Plaats: Wognum
Tel.nr. : 0229-856666
5. Er is een openbaar lichaam genaamd Shared Service Center DeSom, gevestigd te
Wognum
6. 1 januari 2014

OPMERKINGEN:

WIJZIGINGEN:
- Op 30 december 2014 heeft het college – na instemming van de raad – de GR
gewijzigd. Toetreding Koggenland. Ingangsdatum 1 januari 2015.
- Door wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen is deze regeling op 29
september 2015 door het college van burgemeester en wethouders gewijzigd.
Ingangsdatum 1 januari 2016.

Verklaring:
1. de deelnemende gemeenten
2. wettelijke voorschriften die de bevoegdheden beheersen (art. 27, lid 2 sub b).
3. de bevoegdheden die zijn toegekend (art. 27, lid 2 sub c)
4. het adres en plaats van vestiging (art. 27, lid 2 sub d)
5. of een openbaar lichaam is ingesteld of een gemeenschappelijk orgaan (art. 27, lid 2 sub e)
6. datum inschrijving register
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