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Aanleiding
In artikel 13, eerste lid van de (gewijzigde) Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN is geregeld dat
elk lid van het Algemeen Bestuur (AB) in de vergadering een vastgesteld aantal stemmen heeft. De
stemverdeling is gebaseerd op een combinatie van in te brengen budget en inwonertal. Op 5 juli
2013 heeft het AB nadere regels vastgesteld aangaande deze stemverdeling. 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 in verband met de afronding toegepast.
Elk jaar na vaststelling van de begroting voor het komende jaar moet ook de stemverdeling voor
het betreffende jaar worden vastgesteld.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt gesproken over de leden van het DB die nimmer
de meerderheid van een AB mogen uitmaken.
De mandatering van de VTH-plustaken aan de RUD NHN door de provincie Noord-Holland in 2016
heeft tot gevolg gehad dat het aantal stemmen van de provincie Noord-Holland behoorlijk is
toegenomen. Het AB heeft in totaal 100 stemmen. Gelet op het bepaalde in artikel 13 lid 1 van de
Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN (GR) en de nadere regels in de vorm van de door het AB
vastgestelde formule, is de feitelijke situatie dat na 1 juli 2016 de leden van het DB gezamenlijk
meer dan de helft van de 100 stemmen vertegenwoordigen in het AB.
Om ervoor te zorgen dat het DB niet de meerderheid van het AB uitmaakt, moet ervoor worden
gezorgd dat het DB gezamenlijk op zijn hoogst 50 stemmen vertegenwoordigen in het AB. In die
situatie voldoet de GR aan het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Om ervoor te zorgen dat het DB niet de meerderheid uitmaakt van het AB, heeft het AB op 8 maart
2017 besloten om het aantal stemmen van de provincie Noord-Holland te maximaliseren op 25
stemmen.
Voor de stemverhouding voor 2018 is wederom uitgegaan van het besluit van het AB om het aantal
stemmen van de provincie Noord-Holland op 25 stemmen te maximaliseren.
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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).

AB-Besluit Stemverhouding DB – AB 2018

Pagina 1 van 3

Hiervan uitgaande zou het DB alsnog 52 stemmen vertegenwoordigen van de 100 in het AB. Om
ervoor te zorgen dat het aantal stemmen van het DB onder de 50 blijft, wordt evenals in 2017 voor
de volgende praktische oplossing gekozen.
Uitgegaan wordt van dezelfde verhouding tussen de regio’s, namelijk 23 (Regio Kop van NoordHolland: 25 (Regio West-Friesland): 27 (Regio Alkmaar). Om vervolgens ervoor te zorgen dat het
totaal aantal stemmen in het AB 100 blijft, terwijl het aantal stemmen van het DB minder dan 50
bedraagt, wordt bij elke regio één stem van de grootste deelnemer afgetrokken en bij de kleinste
deelnemer opgeteld. Het resultaat is dat het DB bestaat uit 24 (de grootste partij uit elke regio) en
25 (de provincie Noord-Holland) = 49 stemmen van de in totaal 100 stemmen van het AB.
Consequenties


Financiële consequenties
Geen



Juridische consequenties
Met dezelfde oplossing als in 2017 wordt bewerkstelligd dat leden van het DB gezamenlijk
minder dan 50 van de 100 stemmen vertegenwoordigen in het AB. Daarmee voldoet de GR
RUD NHN aan de vereisten van de Wet gemeenschappelijke regelingen.



Personele consequenties
Geen



Communicatieve consequenties
Geen



Overige consequenties
Geen

Risico’s
Geen
Vervolgprocedure
1. De stemverhouding mee te nemen in het project governance, in het kader waarvan een
discussienota voor het AB zal worden opgesteld. Deze discussienota kan tot gevolg hebben
dat de Gemeenschappelijke regeling RUD NHN op dat punt moet worden aangepast.
Bijlagen
1. Rekentabel Stemverhouding AB RUD NHN vanaf 1 januari 2018
Voorgesteld Besluit van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur d.d. 8 februari
2018
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om:
1. De stemverhouding vast te laten stellen, waarbij evenals in 2017 uitgegaan wordt van het
maximaliseren van het aantal stemmen van de provincie Noord-Holland op 25.
2. te blijven uitgaan van dezelfde verhouding tussen de regio’s, namelijk 23 (Regio Kop van
Noord-Holland: 25 (Regio West-Friesland): 27 (Regio Alkmaar). Om vervolgens ervoor te
zorgen dat het totaal aantal stemmen in het AB 100 blijft, terwijl het aantal stemmen van
het DB minder dan 50 bedraagt, wordt bij elke regio één stem van de grootste deelnemer
afgetrokken en bij de kleinste deelnemer opgeteld. Het resultaat is dat het DB bestaat uit
24 (de grootste partij uit elke regio) en 25 (de provincie Noord-Holland) = 49 stemmen van
de in totaal 100 stemmen van het AB.
2. de stemverhouding mee te nemen in het project governance, in het kader waarvan een
discussienota voor het AB zal worden opgesteld.
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Besluit Algemeen Bestuur d.d. 8 maart 2018: conform voorstel.
Ondertekening
De voorzitter,

De secretaris,

S.J.A. van der Veek

P. R. van Doorn a.i.
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