
   
Integrale zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
namens de vier colleges van burgemeester en wethouders in de Kop van Noord-Holland De vier colleges van burgemeester en wethouders in de Kop van Noord-Holland geven een positieve zienswijze af ten aanzien van de 1ste begrotingswijziging Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN) en maken daarbij de volgende opmerkingen: De begrotingswijziging zoals voorgesteld door de ODNHN bevat vijf items. Ten aanzien van twee items wensen wij een opmerking te plaatsen (De extra opdrachten en het masterplan ICT). 
Algemeen De begrotingswijziging is uitgewerkt in bijlage 2 in een bijdrage per deelnemer. Het zou voor de gemeenten erg prettig zijn als deze nader kon worden toegelicht, bijvoorbeeld een uitsplitsing naar de categorieën genoemd in het besluit.  
Taakuitbreiding Ten aanzien van de extra opdrachten valt het op dat de taakuitbreiding voor het jaar 2019 ongeveer 7,5% bevat. Deze toename past binnen een tijd van economische groei. Wel moeten we er waakzaam voor zijn dat de flexibele capaciteit van de omgevingsdienst niet oneindig is. Inmiddels is er middels het DB-besluit uurtarief OD NHN 2020 1 ook een hoger tarief vastgesteld voor taken die buiten de lumpsumfinanciering worden ingebracht. Het is belangrijk dat in aanloop naar een nieuwe financieringsvorm wordt gekeken hoe de schommelingen in taakomvang zoveel mogelijk kunnen worden beperkt, zonder teveel afbreuk te doen aan de flexibiliteit van de deelnemers. Dit zodat de OD NHN een stabiele en robuuste organisatie blijft. 
Masterplan ICT In het geval van het Masterplan ICT is er niet alleen sprake van een doorschuiven van kosten. Over de vertraging rondom het masterplan ICT is de raad via stukken in de jaarrekening 2018 en de begroting 2020 geïnformeerd. Zoals eerder opgemerkt vinden wij het jammer dat de verwachte efficiencyvoordelen daardoor pas later zullen worden behaald.  
FUGR Sinds 1 januari 2019 is de FUGR herzien (Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord Holland Noord). In artikel 2.1 van de FUGR staat opgenomen dat de deelnemersbijdrage in het lopende begrotingsjaar niet wordt aangepast maar tot uiting komt in het rekeningresultaat van de gemeenschappelijke regeling. Wij vragen de OD NHN zich aan de FUGR te houden omdat deze immers zijn vastgesteld in de gemeenteraden van de deelnemers en in het vervolg deze en andere tussentijdse begrotingswijzigingen een plaats te geven in de kadernota.                                                             1 Vastgesteld 26 juni 2019 


