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sybrenvandokkum@hollandskroon.nl) 

Portefeu i I lehouder(s): 

1. T.J.M. Groot 
2. H. Heddes 
3. E. Kooiman 
4. M. Wouters 

Datum vergadering RRN Datum B&W-besluiten 

6-6-2019 7-5-2019 

Onderwerp 
Begroting en Jaarrekening RUD/OD Noord-Holland Noord 2020 

Voorgesteld advies 
De jaarrekening 2018 voor de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) en de 
begroting voor de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) aan te nemen en de zienswijze 
zoals verwoord in de bijlage in te dienen. Hieronder de hoofdlijnen van de zienswijze: 
Jaarrekening 
• Het aanstellen van trainees is een keuze om een robuuste organisatie te blijven en de effecten 
hiervan maken onderdeel uit van de bedrijfsvoering van de RUD en zijn dus geen risico; 
• Wij verwachten een nadere toelichting op de weerstandscapaciteit, de risico's en de 
weerstandsratio. 
• Graag zouden wij een onderbouwing zien waarin nader geconcretiseerd wordt waar de RUD de 
bestemmingsreserve masterplan ICT aan gaat uitgegeven. 
• In de jaarrekening moet opgenomen worden hoe de RUD in de toekomst met het overschot aan 
verlofuren om gaat. 
• Voor volgend jaar zouden wij graag nog een tabel met bijdragen per deelnemer zien die met de 
begroting van dat jaar, het verschil laat zien tussen wat er geraamd was en wat uiteindelijk betaald is. 

Begroting 
• In onze gezamenlijke zienswijze op de kadernota spraken wij de verwachting uit, dat de RUD met 
betrekking tot de grote ontwikkelingen zou duiden hoe de organisatie omgaat met de verschillende 
wensen en opdrachten van de deelnemers. De RUD geeft aan nog onvoldoende zicht op de diverse 
wensen te hebben en dat verdere invulling zal worden geven door begrotingswijzigingen. Dit heeft 
uiteraard niet onze voorkeur. 
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Advies aan de gemeenteraden 
• Het is belangrijk dat de pilot outputfinanciering dit jaar van start gaat zodat de bestuurlijke keuze 
voor de financieringsvorm geen vertraging oploopt en de discussie hierover in het AB gevoerd kan 
worden; 

• De motivering voor afwijking van de FUGR regels met betrekking tot de indexering vinden wij 
tekort schieten; 
• De weerstandscapaciteit is waarschijnlijk hoger dan uit de begroting blijkt. 

Wettelijke grondslag 
De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 11 april 2019 de jaarrekening RUD NHN 2018 
en begroting OD NHN 2020 ontvangen. Tot 27 juni kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar 
maken. In de Kop van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen. 

Kern van de zaak 

De RUD NHN heeft over 2018 een jaarrekening opgesteld en voor 2020 een begroting. Met de 
jaarrekening 2018 wordt er financieel verantwoording afgelegd over dat jaar en met behulp van de 
begroting wordt de financiële planning zoals uitgewerkt vanuit de kadernota nader geconcretiseerd. De 
gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak omdat gezamenlijk te doen via de 
RRN. 

I ~penbaarheid documenten 

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 
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Advies aan de gemeenteraden 

Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 
De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken 
van de RUD NHN/OD NHN worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke 
regelingen in een regionale raadscommissie besproken. 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 
Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de RUD NHN namens de gemeenten uitvoering aan 
geeft. 

Kanttekeningen en risico's (incl. argumenten) 
De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van de RUD NHN. Naast een 
goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop 
wordt met deze zienswijze gestuurd. 

Alternatieven (incl. argumenten) 
Geen regionale afgestemde zienswijze indienen. Dat zou niet in lijn zijn met de regionale afspraken. 

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

D Bijdragen derden D Reserve 
Toelichting: 

Communicatie 
Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de 
stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van de RUD NHN (in de 
toekomst OD NHN). 

Bijlagen 
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Advies aan de gemeenteraden 
1. Jaarrekening RUD NHN 2018 
2. Gewaarmerkte jaarrekening RUD NHN 2018 
3. Jaarrekening 2018 in één oogopslag 
4. Controleverklaring jaarrekening RUD NHN 2018 
5. Verslag van bevindingen RUD NHN 2018 
6. OD NHN begroting 2020 
7. Integraal advies begroting en jaarrekening RUD-OD NHN namens de vier colleges in de Kop 

van Noord Holland 
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