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Onderwerp
Kadernota begroting 2020 Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Voorgesteld advies
Instemmen met de kadernota onder het uitbrengen van de volgende zienswijzen en opmerking:
1. Zienswijzen:
De afronding van de indexering van de gemeentelijke bijdrage opgenomen in bijlage A van
de kadernota is niet conform de nota Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke
Regelingen Noord-Holland Noord 2019 en dient in de begroting 2020 correct te worden
verwerkt.
2. Opmerking:
De inhoud van de kadernota is niet volledig conform hetgeen is opgenomen in de Notitie
informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen. Verzocht wordt om hiermee rekening te
houde ij het opstelle va de toeko stige kader ota’s.

Wettelijke grondslag
1. Notitie Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen (GR-en) vastgesteld door de
gemeenteraden.
2. Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord 2019 (nog niet
vastgesteld door de raden).
Kern van de zaak
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Gemeenten participeren in gemeenschappelijke regelingen. Vanuit de raden is verzocht om te komen tot
een set van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door de gemeenschappelijke regelingen
aan te raden te verbeteren. Eén van de maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor het opstellen
van de begroting van GR-en. In dat kader is de kadernota begroting 2020 van het RHCA ontvangen waarop
zienswijzen geuit kunnen worden. Deze zienswijzen worden door het AB betrokken bij het opstellen van de
begroting.

Openbaarheid documenten
 Openbaar  Het voorstel bevat niet-openbare documenten
De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert:

Vastgesteld in de vergadering van

Griffier

Voorzitter
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies
Gemeenten participeren in gemeenschappelijke regelingen. Vanuit de raden is verzocht om te komen tot
een set van maatregelen die bijdragen om de informatievoorziening door de gemeenschappelijke regelingen
aan te raden te verbeteren. Eén van de maatregelen is het sturen op de uitgangspunten voor het opstellen
van de begroting van GR-en. In dat kader is de kadernota begroting 2020 van het RHCA ontvangen waarop
zienswijzen geuit kunnen worden. Deze zienswijzen worden door het AB betrokken bij het opstellen van de
begroting.
Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
1. Het behandelen van de belangrijkste financiële en beleidskaders voor het opstellen van de komende
begroting van GR-en doet het meest recht aan de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol waar het gaat om gemeenschappelijke regelingen.
2. Door behandeling van de voorliggende stukken en het indienen van gezamenlijke zienswijzen door
de 4 Noordkopgemeenten wordt beoogd om aan de uitkomst van de behandeling in de
afzonderlijke gemeenteraden meer gewicht toe te kennen.
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Motivering per voorgesteld advies
Bij het opstellen van de kadernota door het RHCA zijn de uitgangspunten opgenomen in de notitie
Informatievoorziening gemeenschappelijke regelingen (GR-en) niet volledig gevolgd.
Daarnaast wordt bij het berekenen van het te hanteren weerstandsvermogen in de begroting geanticipeerd
op een nog door het AB te nemen besluit om het positief resultaat van de jaarrekening 2018 in een reserve
te storen. Bovenstaande geeft aanleiding tot het indienen van een zienswijze en een algemene opmerking.
1.

In de vastgestelde financiële uitgangspunten voor gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de
afronding van het indexeringscijfer voor de gemeentelijke bijdrage plaatsvindt op 1 cijfer achter de

komma. De afronding door het RHCA wijkt hiervan af (2 cijfers achter de komma).
2. Over de kadernota is verderop te merken dat het financieel meerjarenverloop niet conform het te
volgen format is ingevuld.
Deze opmerking zal worden ingebracht bij de regietafel voor de eerstvolgende evaluatie van de procedure
over de kadernota.

Ka tteke i ge e risi o’s i l. argu e te
n.v.t.

Alternatieven (incl. argumenten)
n.v.t.

Gevolgen algemene middelen en begroting
Kosten: € 0,00
Dekking:

 Algemene middelen
 Bijdragen derden

 Inkomsten
 Reserve

Toelichting:

Communicatie
Nadat in de gemeenteraden de kadernota is behandeld, informeert elke gemeente afzonderlijk het RHCA
over het genomen besluit.
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Bijlagen
1. Kadernota GR RHCA begroting 2020 (verzonden op 14 december 2018)
2. Bijlage C kadernota GR RHCA 2020 (nagezonden op 27 december 2018)

