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Onderwerp:  Ontwerp Jaarstukken 2014 en Ontwerp Begroting 2016 Regionale Uitvoeringsdienst 

Noord-Holland Noord 

 

Gevraagd besluit: 

1. In te stemmen met de Ontwerp Jaarstukken 2014 en de Ontwerp Begroting 2016 van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 

2. De zienswijze op de Ontwerp Jaarstukken 2014 en de Ontwerp Begroting 2016 van de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord onder kenmerk AU15.03980 vast te stellen en in te dienen bij 

het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN. 

 

 

Publiekssamenvatting 

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) is opgericht op 5 juli 2013 en voert met 

ingang van 1 januari 2014 de milieutaken uit voor 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en voor de provincie 

Noord-Holland. Het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN heeft de Ontwerp Jaarstukken 2014 en een Ontwerp 

Begroting 2016 gestuurd zodat de gemeente hierop een zienswijze kan indienen. Zienswijzen op de stukken 

dienen voor 25 juni 2015, gericht aan het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN, kenbaar gemaakt te worden. Het 

Dagelijks Bestuur zal de zienswijzen inclusief gemotiveerde reactie toezenden aan het Algemeen Bestuur, die 

de jaarrekening en begroting op 2 juli 2015 zal vaststellen. In de gemeentelijke zienswijze wordt aandacht 

gevraagd voor de overdracht van de plustaken provincie en de nog uit te voeren productie 2014.  Gevraagd 

besluit is om in te stemmen met de Ontwerp Jaarstukken 2014, Ontwerp Begroting 2016 en daarnaast de 

uitgaande brief met de zienswijze op de aangeleverde stukken vast te stellen en in te dienen bij het Dagelijks 

Bestuur van de RUD NHN.    

 

 

Inleiding 

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) is opgericht op 5 juli 2013 en voert met 

ingang van 1 januari 2014 de milieutaken uit voor 17 gemeenten in Noord-Holland Noord en voor de provincie 

Noord-Holland. Het dagelijks bestuur van de RUD NHN heeft de Ontwerp Jaarstukken 2014, ID15.01301, en 

een Ontwerp Begroting 2016, ID15.01306, gestuurd zodat de gemeente hierop een zienswijze kan indienen. 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met de instemming van de jaarstukken 2014 geeft de raad aan het eens te zijn met de verantwoording van de 

RUD NHN over het boekjaar 2014. 

 

Met de instemming van de begroting 2016 wordt de basis gelegd voor de financiële middelen die de RUD NHN 

in 2016 ter beschikking heeft en de taken die daarvoor worden uitgevoerd. 

 

Kader 

Wet gemeenschappelijke regeling. 

 

Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord; Artikel 34 en Artikel 35 

 

Argumenten 

Instemmen met de jaarstukken 2014 (Jaarverslag en Jaarrekening 2014) 

De Jaarstukken over 2014 voldoen aan de eisen gesteld door de gemeenschappelijke regeling en geven een 

getrouw beeld over het boekjaar. De stukken geven op hoofdlijnen weer hoe de RUD NHN de doelstellingen uit 

de begroting heeft gerealiseerd. De ontwerpjaarrekening is gecontroleerd en voorzien van controleverklaring 

door accountantsbureau IPA Acon, ID15.01302 en ID15.01303, die in opdracht van het algemeen bestuur de 

controle heeft uitgevoerd.  

 

De opdrachten voor de gemeente Den Helder zijn naar behoren uitgevoerd. Achterstallige productie wordt 

meegenomen in het jaar 2015. Ter kennisgeving is als bijlage de Jaarrapportage productie RUD NHN 2014 - 

Den Helder, ID15.01323, om een beter beeld te krijgen over wat de RUD NHN voor de gemeente Den Helder 

heeft gepresteerd.  

 

Instemmen met de ontwerp begroting 2016: 

De Ontwerp Begroting 2016 voldoet aan de eisen gesteld door de gemeenschappelijke regeling. Doel van de 

begroting is het uitvoeren van de taken met dezelfde kwaliteit met minder inzet van mensen en middelen.  

 

Instemmen met de uitgaande brief. 

Een positieve zienswijze te geven op de Jaarstukken 2014 en Ontwerp Begroting 2016 van de Regionale 

uitvoeringsdienst Noord Holland Noord. In de brief wordt wel aandacht gevraagd voor de overdracht van de 

plustaken provincie en de nog uit te voeren productie 2014.     

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het voorstel komt niet in aanmerking voor een referendum op grond van Referendumverordening Den Helder 

2012 Artikel 2; lid m, besluit met een spoedeisend karakter. De raad heeft slechts tot 25 juni 2015 de 

mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. 

 

Financiële consequenties 

Ontwerp Jaarverslag en Jaarrekening 2014 RUD NHN: 

De Jaarstukken over 2014 voldoen aan de eisen gesteld door de gemeenschappelijke regeling en geven een 

getrouw beeld over het boekjaar. De RUD NHN is er in 2014 in geslaagd de haar opgelegde 

bezuinigingstaakstelling 2014 van € 101.203 te realiseren. Daarnaast is het weerstandsvermogen, conform de 

notitie ‘Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen’, niet groter dan 2,5% van de lasten.    

 

Over het boekjaar 2014 is een batig saldo ontstaan van € 990.506 omdat nog niet alle geplande activiteiten van 

het eerste jaar zijn gerealiseerd. De noodzakelijke, doorgeschoven, activiteiten moeten worden uitgevoerd in 

2015 om structurele productieachterstanden te voorkomen en daadwerkelijk efficiënter en goedkoper te kunnen 

werken. Omdat is bepaald dat de algemene reserve niet negatief mag zijn wordt een deel van het batig saldo 

eerst toegevoegd aan de algemene reserve. Het Algemeen Bestuur zal conform artikel 36 van de 

gemeenschappelijke regeling besluiten over de resultaatbestemming van het batig saldo. Het Dagelijks Bestuur 

stelt voor om  het batig saldo te bestemmen voor het tot nul brengen van de algemene reserve en het realiseren 

van de doorgeschoven nog uit te voeren noodzakelijke activiteiten uit 2014. Ter kennisgeving zijn ‘het 

voorgenomen AB besluit resultaatbestemming 2014’ (ID15.01304) en ‘ de onderbouwing voorstel 

resultaatbestemming’ (ID15.01305) als bijlage toegevoegd. 

In de uitgaande brief naar de RUD wordt aangegeven dat de ‘nog uit te voeren productie 2014’ de 
hoogste prioriteit verdient. 
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Ontwerp Begroting 2016 RUD NHN: 

De vermelde lumpsum bijdrage van de gemeente Den Helder ter hoogte van € 784.087 wordt gedekt in de 

gemeentelijke begroting. De taken die hiervoor worden verricht liggen vast in de dienstverleningsovereenkomst 

en zullen verder worden uitgewerkt in de milieuwerkprogramma’s van de RUD NHN in wettelijke taken, 
opdrachten en projecten. 

 

Plustaken provincie 

De provincie Noord-Holland is voornemens de taken in het kader van Groene wetgeving, Bodemtaken, 

Zwemwaterlocaties en Verkeer en vaarwegen per 1 januari 2016 over te dragen aan de RUD NHN. De 

overdracht zal gefaseerd worden uitgevoerd met als belangrijkste voorwaarde dat de dienstverlening van het 

huidige takenpakket gewoon zijn doorgang heeft en geen nadelige financiële gevolgen heeft voor de 

deelnemers.  

In de uitgaande brief naar de RUD onderschrijven wij het belang dat de overdracht van provinciale taken 

geen negatieve invloed mag hebben op zowel de doorgang van de dienstverlening van het huidige 

takenpakket als de financiële gevolgen voor deelnemers. 

 

Communicatie 

De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk medegedeeld aan de RUD NHN middels bijgevoegde 

brief AU15.03980. 

 

Realisatie 

Zienswijzen op de stukken dienen voor 25 juni 2015, gericht aan het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN, 

kenbaar gemaakt te maken. Het Dagelijks Bestuur zal de zienswijzen inclusief gemotiveerde reactie toezenden 

aan het Algemeen Bestuur, die de jaarrekening en begroting op 2 juli zal vaststellen.  

 

Den Helder, 12 mei 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


