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Gevraagd besluit: 

Op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de positieve zienswijze op de 2de 

Begrotingswijziging RUD NHN 2018 vast te stellen met daarin opgenomen de volgende effecten: 

a. terugbetaling geldlening provincie Noord-Holland groot € 400.000; 
b. toevoeging van een deel van het positieve resultaat 2017 groot € 153.311 aan de bestemmingsreserve VTH-

plustaken; 

c. toevoeging van € 600.000 aan de reserve Omgevingswet; 
d. uitkering van het restant positief resultaat 2017 (€ 1.080.053) aan de gemeenten en de provincie; 

e. extra inkomsten en uitgaven RUD NHN als gevolg van extra opdrachten van de gemeenten voor een bedrag 

groot €  601.909. 

 

Publiekssamenvatting 

In de AB-vergadering van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) op 11 juli 2018 is 

besloten om de begrotingswijziging als gevolg van de resultaatbestemming 2017 voor te leggen aan de 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Provinciale Staten zodat zij hun zienswijze hierover 

bekend kunnen maken. Het college stelt de raad voor om een positieve zienswijze in te dienen op het 

voorgenomen besluit AB-besluit.. 

 

Inleiding 

Het Algemeen Bestuur heeft op 11 juli 2018 besloten om de begrotingswijziging als gevolg van de bestemming 

van het positief resultaat 2017 voor te leggen aan de deelnemende gemeenten, zodat zij hun zienswijze bekend 

kunnen maken. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met deze begrotingswijziging wordt de afhandeling van de lening van de provincie Noord Holland geregeld, het 

instellen van een reserve Omgevingswet, het continueren van de bestemmingsreserve VTH-plustaken en het 

verwerken van de reeds gefactureerde extra taken (bijlage 1). 

Vanaf 2021 moet de RUD NHN voor de deelnemende gemeenten en provincie taken uitvoeren in het kader van 

de Omgevingswet. Voor de jaren 2018, 2019 en 2020 is het noodzakelijk om de benodigde 

ontwikkelingsstappen te nemen en de medewerkers op te leiden. De komst van de ingrijpende Omgevingswet is 

een externe factor waarvoor de RUD NHN in basis geen financiering heeft opgenomen in de reguliere 

begroting. De kosten zijn echter onontkoombaar en daarvoor dient (tijdelijk) dekking te worden gezocht.  

De RUD NHN wenst hiervoor het positieve rekeningresultaat over 2017 (deels) in te zetten.  

 

Kader 

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 

algemeen bestuur de begroting zend aan de raden van de deelnemende gemeenten, die hun zienswijze naar 

voren kunnen brengen. 

 

Argumenten 

 

Het gaat in deze wijziging- voor wat onze gemeente betreft - om: 

 

Reserve Omgevingswet 
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De komst van de ingrijpende Omgevingswet is een externe factor waarvoor de RUD in basis geen financiering 

heeft opgenomen in de reguliere begroting. De kosten zijn echter onontkoombaar en daarvoor dient (tijdelijk) 

dekking te worden gezocht (bijlage 2). Door de RUD NHN wordt voorgesteld een deel van de meevaller van 

2017 (€ 600.000) voor dit doel te parkeren in een bestemmingsreserve Omgevingswet. Hiermee wordt 
voorkomen dat de RUD NHN de bekostiging van de voorbereidingskosten t.a.v. de omgevingswet bij de 

deelnemers in rekening moet brengen. Normaliter zou een dergelijk besluit door de RUD NHN bij de 

behandeling van de resultaatbestemming van het positieve jaarrekeningresultaat over 2017 worden genomen 

en niet als afzonderlijk besluit. Om toch de beschikking te kunnen krijgen over de gevraagde middelen is een 

afzonderlijk besluit van de deelnemende gemeenteraden nodig. Dit is in het Algemeen Bestuur van 11 juli jl. van 

de RUD NHN  afgesproken. 

 

Bestemmingsreserve VTH-plustaken 
In de algemeen-bestuursvergadering van de RUD is in 2016 is besloten om een bestemmingsreserve VTH-
plustaken in te stellen. Dit is gebeurd om onderscheid te maken tussen de financiën die betrekking hebben op 
de VTH-plustaken en die betrekking hebben op de uitvoeringstaken. Deze bestemmingsreserve heeft een 
tijdelijk karakter tot 31 december 2018.  
Vanwege het feit, dat de financiering van de VTH-plustaken nog niet geregeld is, wordt voorgesteld wordt om de 
bestemmingsreserve te continueren. 
 
Rekeningresultaat 2017 
De jaarrekening 2017 laat een positief exploitatieresultaat zien van € 1.233.364. Afgezien van € 153.311, dat 
toegevoegd wordt aan de hiervoor genoemde bestemmingsreserve VTH-plustaken, wordt het restantbedrag ad 
€ 1.080.053 conform de bestaande werkwijze aan de deelnemende gemeenten en de provincie terugbetaald. 

 

 

Maatschappelijke aspecten 

 

Draagvlak 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum, gelet op artikel 2 onder c van de 

Referendumverordening 2012. Hierin staat dat geen referendum wordt gehouden over gemeentelijke 

procedures. Het vaststellen van een zienswijze op de begroting kan worden opgevat als een gemeentelijke 

procedure. 

 

 

Duurzaamheid 

Het voorstel heeft geen invloed op de duurzaamheid. 

 

 

Financiële consequenties 

Het bestuur van de RUD NHN stelt de gemeenten in 2 stappen (in feite) voor het positieve resultaat van 2017  

groot € 1,2 mln als volgt aan te wenden: 
a € 153.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve VTH plustaken; 

b € 480.000 uit te keren aan de gemeenten en de provincie Noord-Holland; 

c   € 600.000 toe te voegen aan de reserve Omgevingswet. 
 

Verder wordt in de begroting 2018 vastgelegd, dat de gemeenten voor een bedrag groot € 602.000 aan extra 
taken afnemen. Voor de gemeente Den Helder betekent dit, dat zij per saldo € 29.000 aan bijdrage 2017 
terugontvangt en € 2.000 aan extra opdrachten verstrekt. 
 

 

Communicatie 

N.v.t. 

 

 

Realisatie 

Na besluitvorming in de raad dient de zienswijze voor de Algemene Bestuursvergadering van de RUD NHN op 

18 oktober 2018 aan de RUD NHN bekend te worden gemaakt. 

 

 

 

 

 

Den Helder, 15 oktober 2018. 
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Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
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Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


