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Onderwerp:  Milieujaarverslag en Jaarrekening 2012 Milieudienst Kop van Noord-Holland 

 

Gevraagd besluit: 
1. In te stemmen met het Milieujaarverslag en Jaarrekening 2012 Milieudienst Kop van Noord-Holland; 
2. In te stemmen met de resultaatbestemming € 52.317 voor Den Helder; 
3. Het positieve resultaat voor Den Helder (€ 44.146) te betrekken bij de definitieve afwikkeling van de 

liquidatie Milieudienst Kop van Noord-Holland en de op te richten Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland-Noord. 

4. Geen gevoelen kenbaar te maken tegen de vaststelling van het Milieujaarverslag en Jaarrekening 
2012 Milieudienst Kop van Noord-Holland. 
 

 

Publiekssamenvatting 

De Milieudienst Kop van Noord-Holland voert vanaf 1 juli 2012 milieutaken voor de gemeente Den Helder uit. In 

het Milieujaarverslag en jaarrekening 2012, waarover de raden in de gelegenheid worden gesteld hun gevoelen 

te laten blijken, staan de uitgevoerde werkzaamheden met de bijbehorende kosten over de genoemde periode 

verantwoord. 

 

Inleiding 

Na de toetreding van Den Helder tot de gemeenschappelijke regeling Milieu & Afval Kop van Noord-Holland 

voert de Milieudienst Kop van Noord-Holland vanaf 1 juli 2012 milieutaken op het gebied van 

vergunningverlening, handhaving, bodem en geluid voor gemeente Den Helder uit. Van de Milieudienst is de 

ontwerprekening 2012 met toelichting en de accountant verklaring evenals het beleidsinhoudelijke verslag 

ontvangen. Hierin staan de uitgevoerde werkzaamheden, de geleverde prestaties met bijbehorende kosten over 

genoemde periode vermeld. Uw raad kan aan het dagelijks bestuur conform de GR uw gevoelen hierover doen 

blijken. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Aan de hand van de resultaten over 2012 kan worden gesteld dat de samenwerking goed functioneert. 

De Milieudienst heeft na de volledige controle en rapportage van de accountant een goedgekeurde jaarrekening 

2012 en hebben de gemeenten inzicht in de kosten en de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar. 

 

Kader 
Art. 37 van de Gemeenschappelijk Regeling Milieu & Afval  (GR) m.b.t. de jaarrekening en het verslag.  
Art. 6 van de Financiële beheersverordening van de Milieudienst Kop van Noord-Holland. 

 

Argumenten 

Het inzicht geven van het bestuur en de aangesloten gemeenten in de financiële huishouding van de 

milieudienst en het voldoen aan de wettelijk vereiste verantwoording over het resultaat 2012. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

De Milieudienst Kop van Noord-Holland is een gemeenschappelijke regeling (GR) tussen de Noord Kop-

gemeenten, die in opdracht van de aangesloten gemeenten van een aantal milieutaken uitvoert. De 

aangesloten gemeenten leggen in hun jaarrekening verantwoording af voor de uitvoering van deze taken en de 

hiermee gemoeide kosten. De vaststellingsprocedure geschiedt conform art.190 Gemeentewet. 
Gelet op de wettelijke mogelijkheid van democratische beïnvloeding van het raadsbesluit tot vaststelling van de 
rekening dient een referendum als een doublure van de democratische beïnvloeding te worden aangemerkt. De 
in artikel 2, aanhef en onder letter e., Referendumverordening 2012 vermelde uitzonderingsgrond zou ook ten 
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aanzien van het van u gevraagde besluit naar analogie dienen te worden ingeroepen (vaststelling van de 

gemeentelijke rekening). 
 

 

Financiële consequenties 

De opgedragen taken zijn door de milieudienst naar behoren uitgevoerd binnen het beschikbare budget.  

Wij stellen u voor in te stemmen met het Milieujaarverslag en jaarrekening 2012 van de Milieudienst.  

 

Een aantal acties voor Den Helder is nog niet afgerond en hebben voornamelijk betrekking op synchronisatie 

van systemen of het samenvoegen van bestanden. De Milieudienst heeft de hiervoor geraamde uitgaven 

opgenomen in de resultaatbestemming (€ 52.317). Wij stellen u voor in te stemmen met aangegeven 

resultaatbestemming. 
 
Het positieve resultaat voor Den Helder bedraagt € 44.146. Voorgesteld wordt dit bedrag te betrekken bij de 
definitieve afwikkeling van de liquidatie Milieudienst Kop van Noord-Holland en de op te richten Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord. 

 

Communicatie 

Het DB heeft op 13 maart besloten om de jaarrekening met bijbehorend jaarverslag via de colleges aan de 

raden ter goedkeuring aan te bieden. De gemeenteraden kunnen hun gevoelen uiten bij het DB. Op 28 juni 

2013 vindt besluitvorming plaats in het AB. 

 

Realisatie 

Binnen 14 dagen na de besluitvorming in het AB wordt de jaarrekening naar de raden van de aangesloten 

gemeenten en de provincie gestuurd. 

 

Den Helder, 14 mei 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


