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RVO18.0014 Portefeuillehouder: O.R. Wagner 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  ID18.00549 Bijlage 1 RUD NHN 1
e
 

begrotingswijziging 2018  ID18.00550 Bijlage 2 RUD NHN Kaderbrief 2019  ID18.00551 Bijlage 3 Begeleiden schrijven T. 

Groot  ID18.00553 Bijlage 4 Gezamenlijke zienswijze 1
e
 

begrotingswijziging 2018 en kaderbrief 2019  ID18.00629 Bijlage 5 RUD NHN ICT-Masterplan 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

W. Liefting 

14 0223 

w.liefting@denhelder.nl 

Onderwerp:  Wensen en bedenkingenprocedure: Eerste ontwerp begrotingswijziging 2018 en 

kaderbrief 2019 RUD NHN m.b.t. ICT-Masterplan RUD 

 

Gevraagd besluit: 

1. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet, in samenhang met artikel 7, van de Financiële 

verordening gemeente Den Helder het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft tegen 

het voorgenomen besluit van het college van B&W om: goedkeuring te verlenen aan de door de RUD in 

de 1
e
 begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 2019 opgenomen budgetten ten behoeve van het 

treffen van ICT maatregelen. 

2. De gezamenlijke regionale zienswijze in te dienen met betrekking tot de 1
e
 begrotingswijziging 2018 van 

de RUD NHN en een gezamenlijke reactie op de kaderbrief 2019 van de RUD NHN in te dienen. 

 

 

Publiekssamenvatting 

Binnen de RUD is de huidige organisatorische ICT inrichting onvoldoende geëquipeerd om de uitdagingen 

waarvoor de RUD organisatie staat uit te voeren. Om adequaat de regie te kunnen voeren op de diverse 

milieutaken is een meerjarige investering in de ICT vereist. De eisen zijn vastgelegd in een zgn. ICT-

Masterplan. In de DB vergadering van de RUD NHN van 13 december 2017 is besloten de financiering van dit 

ICT masterplan te verwerken in een 1ste begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 2019 en deze aan de 

gemeenteraden om een zienswijze voor te leggen. De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben 

besloten om via de regionale raadscommissie een gezamenlijke reactie te geven op (financiële) vraagstukken 

van de gemeenschappelijke regelingen (GR’en). Gelet op het korte tijdsbestek tot aan het 

besluitvormingsmoment in de Algemene Bestuursvergadering (AB) van de RUD, is besloten het gezamenlijke 

voorstel niet eerst te behandelen in de regionale raadscommissie maar tegelijkertijd aan de vier gemeenteraden 

voor te leggen en via een zogenaamde wensen en bedenkingenprocedure een zienswijze aan de RUD voor te 

leggen. Tijdens de AB vergadering van 8 maart dient het besluit genomen te worden terwijl de regionale 

raadscommissie 8 maart bij elkaar komt waarna besluitvorming in de Raad nog plaats dient te vinden. 

 

 

Inleiding 
De vier gemeenteraden van de Noordkop (Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel) hebben besloten 
met ingang 2016 een regionale raadscommissie (RRN) in te stellen waarin onder andere advies wordt 
uitgebracht over de gemeenschappelijke regelingen waarin de vier gemeenten deelnemen. De RUD NHN is één 
van die gemeenschappelijke regelingen. Op 13 december 2017 is de eerste wijziging van de begroting 2018 
van de RUD NHN ontvangen met betrekking tot de financiering van het masterplan ICT. Behandeling van deze 
begrotingswijziging in de RRN is qua tijd niet haalbaar, daarom is besloten om een regionaal afgestemde 
zienswijze tegelijkertijd aan de vier raden voor te leggen en via een zogenoemde wensen en 
bedenkingenprocedure een zienswijze aan de RUD voor te leggen. 
 

Tegelijk met de begrotingswijziging is de kaderbrief 2019 van de RUD NHN aan de colleges voorgelegd voor reactie. 

Deze laatste geeft de meerjarige effecten weer van het ICT-Masterplan van de RUD. Vanuit integraal oogpunt 

behandelen we deze gezamenlijk en is besloten het gezamenlijke voorstel aan de vier raden voor te leggen via 

een zogenaamde wensen en bedenkingenprocedure en de zienswijze aan de RUD voor te leggen.  
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Beoogd maatschappelijk resultaat 

De gezamenlijke reactie van de gemeenten in de Kop van NH op de financiering van het ICT Masterplan (1
e
 

begrotingswijzing van de RUD NHN) draagt bij aan een goed en effectief functionerende RUD.  

 

 

Kader 

- Wet gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) 

- Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord‐Holland Noord 

- Gemeentewet. 

 

 

Argumenten 

Op de AB vergadering van 8 maart 2018 van de RUD staat het besluit financiering Masterplan ICT en de 

kaderbrief 2019 geagendeerd. De RUD heeft voor de uitvoering van het ICT-Masterplan aanvullende budgetten 

nodig die vooralsnog niet zijn opgenomen in de begroting 2018 e.v. Met het uitvoeren van het ICT-Masterplan 

worden binnen de RUD drie doelstellingen beoogd:  

1. Voldoen aan wet- en regelgeving (Compliance),  

2. Inrichting en budget om continuïteit en betrouwbaarheid van de ICT dienstverlening te waarborgen (‘in 
control’ komen en blijven)  

3. ICT als facilitator van efficiënter en op advies gerichte RUD NHN.  

 

Verdere digitalisering van de bedrijfsvoering van de RUD en de medewerkers van de RUD is noodzakelijk om 

de RUD in staat stellen tot een efficiëntere taakuitvoering te komen: Informatie is sneller voor handen, kan 

sneller worden verwerkt (planning & control) en wordt sneller beschikbaar gesteld, bijvoorbeeld aan de 

deelnemers. De RUD wil zich, mede met het oog op de doelstellingen van de nieuwe omgevingswet, de 

komende jaren ontwikkelen van arbeidsintensieve uitvoeringsdienst gericht op het behalen van ‘productie’, naar 
een efficiënte adviesdienst gericht op het behalen van klanttevredenheid. Het niet investeren in de ICT-

ontwikkeling betekent dat de RUD deze doelstellingen niet kan halen. Met het masterplan is een investering 

gemoeid van bijna 1,65 miljoen over 5 jaar waarbij de structurele kosten van ICT tot 2021 toenemen tot ruim € 
1,7 miljoen per jaar. Om e.e.a. te realiseren wordt van de deelnemende gemeenten in de jaren 2018 – 2023 een 

aanvullende bijdrage gevraagd. Voor Den Helder betekent dit een bijdrage van ca € 250.000 verdeeld over de 
jaren 2018 – 2023. 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

Niet van toepassing 

 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum op basis van artikel 2 lid e van de 

referendumverordening. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing 

 

 

Financiële consequenties 

Met het Masterplan is een investering gemoeid van bijna 1,65 miljoen over 5 jaar waarbij de structurele kosten 

van ICT tot 2021 toenemen tot ruim € 1,7 miljoen per jaar. Om e.e.a. te realiseren wordt van de deelnemende 

gemeenten in de jaren 2018 – 2023 een aanvullende bijdrage gevraagd. Voor Den Helder betekent dit een 

bijdrage van ca € 250.000 verdeeld over de jaren 2018 – 2023 e.e.a. conform onderstaand schema. 

   

 
 

De extra bijdrage voor 2018 kan in de gemeentelijke begroting 2018 binnen de bestaande budgetten van de 

RUD worden opgevangen. Voor de jaren 2019 en verder zou de bijdrage normaliter meerjarig worden verwerkt 

in de kadernota 2019 e.v. van de RUD NHN. Omdat de investering in het ICT-Masterplan van de RUD 

Europees moet worden aanbesteed ligt de verplichting bij gunning van de werkzaamheden in 2018 vroegtijdig 

vast en kan hier in latere jaren niet meer van worden afgeweken. Dit betekent dat met de vaststelling van dit 

voorstel m.b.t. de financieringskosten van het ICT-Masterplan in de gemeenteraad de extra bijdrage t/m 2023 
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akkoord wordt bevonden en geen deel meer uitmaakt van de discussie over de kadernota 2019 van de RUD 

NHN. 

 

 

Communicatie 

Persbericht: 

Nee 

 

 

Realisatie 

De ICT investeringen worden uitgevoerd in de jaren 2018 – 2023. Door aanbesteding van de werkzaamheden 

in 2018 ligt de verplichting t.a.v. het gehele masterplan in 2018 meerjarig vast. 

 

 

Den Helder, 30 januari 2018. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


