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Geachte heer Van Doorn,  

 

Op 13 december 2017 heeft u, namens het Dagelijks Bestuur, de 1ste  ontwerp begrotingswijziging als gevolg 

van het financieringsvoorstel m.b.t. het Masterplan ICT, aan de gemeenteraden voorgelegd. U heeft ons 

uitgenodigd zienswijzen kenbaar te maken. Ook heeft u de kadernota 2019 aan de colleges van burgemeester 

en wethouders toegezonden waar ook zienswijzen op kunnen worden ingediend.  

 

De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben de afspraak om over gezamenlijke regelingen zoveel 

mogelijk gezamenlijk te behandelen en een gezamenlijke reactie naar het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN 

toe te sturen.  

 

Daarom betreft deze brief de gezamenlijke zienswijze van de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen 

en Texel met betrekking tot het ontwerp van de eerste begrotingswijziging. Hoewel u op de kaderbrief de 

colleges om een zienswijze vraagt, zullen wij ook hierover een korte gezamenlijke reactie geven.  

 

Begrotingswijziging 2018 

Vanaf het aantreden van de interim-directeur van de RUD NHN is gestart met het maken van een analyse van 

de bedrijfsvoering bij de dienst. Conclusie is dat deze niet optimaal functioneert en niet toekomstbestendig is. 

Vooral op het gebied van ICT zijn extra middelen nodig. Dat is de aanleiding voor het Masterplan ICT met 

bijbehorend financieringsvoorstel.  

 

Wij erkennen het belang van een goede ICT voorziening en zijn ook bereid in te stemmen met extra middelen 

hiervoor. Wel vragen we ons af of voldoende is onderzocht hoe andere Omgevingsdiensten omgaan met het 
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ICT vraagstuk en of er kwalitatief gelijkwaardige alternatieven voor handen zijn. Het masterplan omschrijft ons 

inziens het probleem afdoende, maar biedt maar één oplossing. Wij verzoeken u bij het vervolg en de 

uitwerking de AB leden te informeren over de voortgang van het project en de achtergrond van de gemaakte 

keuzes. 

 

Kaderbrief 2019 

Hoewel de kaderbrief aan de colleges is gericht, willen wij ook hierop gezamenlijk reageren. U schetst in de 

brief de financiële en beleidsmatige kaders die van toepassing zijn op het samenstellen van de begroting 2019.  

In de brief gaat u uit van een indexatiepercentage van 2%. Gelet op het voorstel van de adviesgroep 

gemeenschappelijke regelingen gaan wij ervan uit dat dit percentage aangepast zal worden. 

Het gezamenlijk starten met de implementatie van de Omgevingswet juichen wij toe. We vinden het daarbij 

wel belangrijk dat ieders primaire verantwoordelijkheid en rol duidelijk is.  

 

Verder merken we op dat als we de cijfers uit de primitieve begroting 2018, de 1ste begrotingswijziging 2018 

met de financiële meerjarenraming 2019-2022, zoals deze is opgenomen op blz. 11 van de kaderbrief 2019, 

met elkaar vergelijken, we het volgende constateren.  

De raming 2018 wijkt na wijziging ca. € 222.000 af van de in de kaderbrief  2019 – 2022 opgenomen bedragen. 

De gemeenten in de Kop van Noord-Holland ontvangen hier graag een verklaring voor.  

Ook zouden we graag willen weten wat de bijdrage van de gemeenten en provincie totaal is en op welke wijze 

de bijdrage van de gemeenten wordt toegerekend aan de programma’s 1, 2, en 3. Verzoek is om dit te 

verduidelijken.  

 

Tot slot gaan wij ervan uit dat takendiscussie en de discussie over de financieringsvorm (outputfinanciering 

versus lumpsumbijdragen) zal bijdragen aan de versterking van de relatie tussen organisatie van de RUD NHN 

en haar opdrachtgevers, tevens eigenaren. Wij vinden overigens dat de door u gesignaleerde trends vragen om 

maatwerk in bedrijfsvoering en in de taakuitvoering door uw medewerkers.  

Voor de volledigheid wijzen wij u nog op onze zienswijze op de conceptbegroting 2018 (brief d.d. 3 juli 2017) . 

Wij gaan er van uit dat u bij het voorbereiden van de begroting 2019 rekening houdt met de zienswijzen uit 

eerdere jaren. 

 

Conclusie 

Wij gaan ervan uit u met deze brief onze zienswijzen kenbaar te hebben gemaakt en wensen u succes met de 

voorbereidingen van de begroting 2019 en de inhaalslag op het gebied van ICT.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens de raden van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland, 
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de heer T.J.M. Groot   

coördinerend bestuurder RUD NHN 

 

Deze brief is digitaal opgesteld en daarom niet ondertekend 

 

  

 

 

 


