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Onderwerp:

1e begrotingswijziging Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Gevraagd besluit:
1. Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de positieve zienswijze op de
eerste Begrotingswijziging Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 2019 vast te stellen met daarin
opgenomen de volgende effecten (zie argumenten voor nadere uitwerking):
- Taakuitbreiding;
- Masterplan ICT;
- FUGR ;
2. en een algemeen verzoek ten aanzien van de herleidbaarheid van de begrotingswijziging per
gemeente.
Publiekssamenvatting
Het college stelt aan de gemeenteraad voor de integrale zienswijze op de eerste begrotingswijziging 2019
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord namens de vier Kop gemeenten vast te stellen.
De zienswijze is ten aanzien van de 1ste begrotingswijziging Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (ODNHN)
positief, de begrotingswijziging zoals voorgesteld door de ODNHN bevat vijf items. Ten aanzien van twee items
worden opmerkingen voorgesteld (De extra opdrachten en het masterplan ICT).
Aanleiding en centrale vraag
Het Algemeen Bestuur heeft op 11 juli 2018 de Begroting 2019 e.v. vastgesteld. Naar aanleiding van financiële
bijstellingen tijdens het begrotingsjaar is in verband met de rechtmatigheid een besluit door het Algemeen
Bestuur noodzakelijk. In artikelen 27 en 28 van de gemeenschappelijke regeling OD NHN is geregeld hoe een
begrotingswijziging wordt voorbereid en vastgesteld.
Dit besluit wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten
zodat zij hun zienswijze hierover bekend kunnen maken. Deze zienswijze kan voor 29 november 2019
ingediend worden bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst.
Vanwege de beperkte termijn is in overleg met griffie besloten dit voorstel direct in de commissie te agenderen,
en niet via de Regionale Raadscommissie Noordkop.
Centrale vraag: stelt de gemeenteraad de zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2019 van de OD NHN vast?
Doelen en resultaten
Met deze begrotingswijziging worden:
- de taakuitbreiding van gemeente Langedijk aan de OD verwerkt in de begroting 2019;
- verschuivingen in de tijd bij het Masterplan ICT verrekend tussen de verschillende jaren;
- de bestemmingsreserve Omgevingswet worden aangevuld;
- extra opdrachten verwerkt in de begroting 2019;
- taakterugname Schagen verwerkt in de begroting 2019.
Kaders en omstandigheden
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling.
De Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, artikel 35, lid 4 is van toepassing. Waarin is gesteld dat het
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algemeen bestuur de begroting zendt aan de raden van de deelnemende gemeenten, die hun zienswijze naar
voren kunnen brengen.
Argumenten en alternatieven
Voor wat onze gemeente betreft, gaat het om
- Taakuitbreiding
O.a. vergunningsaanvragen en handhavingsverzoeken zorgen voor extra opdrachten die de gemeente
aan de OD heeft verleend gedurende het jaar. Deze moeten verwerkt worden in de begroting.
(Financiering van deze opdrachten is al gedekt, het betreft de administratieve afhandeling).
- Masterplan ICT:
Het aanbestedingstraject is licht vertraagd, en het budget dat voor dit jaar bedoeld was wordt
doorgeschoven naar het volgende jaar zodat doorgang kan plaatsvinden.
- Bestemmingsreserve Omgevingswet
Vorig jaar is de bestemmingsreserve Omgevingswet ingesteld, hier wordt dit jaar aan bijgedragen. In
aanloop naar 2021 zal er op deze bestemmingsreserve en beroep worden gedaan. De
bestuursopdracht Omgevingswet met de drie GR-en (OD, GGD en VR) zal meer duidelijkheid geven
hoe de omschakeling naar de Omgevingswet zal worden vormgegeven.
- Taakuitbreiding Langedijk
Niet van toepassing: heeft geen effect op de begroting voor Den Helder
- Taakterugname Schagen
Niet van toepassing: heeft geen effect op de begroting voor Den Helder
Het voorstel is akkoord te gaan met de zienswijze op basis van bovenstaande argumenten, met inachtneming
van de punten zoals genoemd in de zienswijze:
- Algemeen: een verzoek aan de OD om in een extra bijlage op te nemen waarin de
begrotingswijzigingen nader wordt uitgesplitst.
- Taakuitbreiding: in aanloop naar een nieuwe financieringsvorm [de OD onderzoekt momenteel
mogelijkheden om van lumpsumfinanciering over te stappen op outputgerichte financiering] moeten
schommelingen in taakomvang zoveel mogelijk beperkt worden.
- Masterplan ICT: de verwachte efficiency voordelen worden helaas later gerealiseerd door de
verschuiving
- FUGR: In de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen Noord-Holland Noord is
afgesproken dat de deelnemersbijdrage in het lopende begrotingsjaar niet wordt aangepast maar tot
uiting komt in het rekeningresultaat van dat jaar.
Het alternatief is niet akkoord gaan met de begrotingswijziging. Daar is geen aanleiding toe.
Bestuurlijke vernieuwing
Dit voorstel draagt bij aan een transparante bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst.
Het voorstel leent zich op grond van de Referendum verordening gemeente Den Helder 2012 artikel 2, lid e
‘vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening’ niet voor het houden van een referendum.
Duurzaamheid
Het voorstel draagt bij aan de financiële duurzaamheid van de Omgevingsdienst. Hoe dit voorstel zich verhoudt
tot duurzaamheid ten aanzien van klimaat is het college niet bekend.
Financiële consequenties
De 1e begrotingswijziging van de OD, is voor een bedrag voor de gemeente Den Helder van € 85.000, verwerkt
in de tweede tussenrapportage 2019.
Uitvoering en planning
Na besluitvorming in de raad dient de zienswijze voor de Dagelijkse Bestuursvergadering van de OD NHN op
uiterlijk 28 november 2018 bekend te worden gemaakt.
Communicatiestrategie
De eventuele vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2019 zal door de Omgevingsdienst Noord-Holland
Noord worden gecommuniceerd.
Den Helder, 15 oktober 2019.
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