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Onderwerp:  Gewijzigde programmabegroting 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland 

 

Gevraagd besluit: 

Geen zienswijzen in te dienen tegen de gewijzigde programmabegroting 2013 van de Milieudienst Kop van 

Noord-Holland. 

 

Publiekssamenvatting 

De programmabegroting 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland is aangepast naar aanleiding van 

ingediende zienswijzen door de gemeente Hollands Kroon. De doorgevoerde wijzigingen hebben geen invloed 

voor Den Helder. Conform de GR Milieu & Afval dient de gemeenteraad opnieuw in de gelegenheid te worden 

gesteld via de portefeuillehouder milieu zijn zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur in het 

eerstvolgende AB na de raadsvergadering. 

 

Inleiding 
Medio oktober 2012 is de begroting 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland via de colleges verzonden 
naar de gemeenteraden. U heeft op 28 januari 2013, nummer RB12.0216, besloten geen zienswijzen in te 
dienen tegen de begroting 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland. 
 
De begroting 2013 die nu voor u ligt is gewijzigd ten opzichte van de toen voorgelegde begroting 2013 vanwege 
zienswijzen van de gemeenteraad van Hollands Kroon die zijn ingebracht bij het AB.  
Conform de GR Milieu & Afval dient uw Raad opnieuw in de gelegenheid te worden gesteld via de 
portefeuillehouder milieu zo nodig zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur in het eerstvolgende 
AB na de raadsvergadering.  
 
De aangebrachte wijzigingen hebben geen betrekking op de activiteiten en kosten voor Den Helder. 
Met de Milieudienst is afgesproken welke prestaties in 2013 door ons van hen wordt gevraagd. Deze zijn 
opgenomen in het werkprogramma 2013. De kosten van de Milieudienst zijn in onze begroting 2013 
opgenomen. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De aan de Milieudienst opgedragen taken worden uitgevoerd in overeenstemming met geldende wet- en 

regelgeving. 

 

Kader 
1. De Gemeenschappelijke Regeling Milieu & Afval artikel 35. 
2. Bedrijfsplan Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord van 13 maart 2013. 

 

Argumenten 
De bij de milieudienst aangesloten gemeenten hebben inzicht in de kosten van de MD en weten waaraan de 
gemeentelijke bijdragen wordt uitgegeven. Door instemming van de raden met de gewijzigde begroting voldoet 
de Milieudienst Kop van Noord-Holland aan de eis van rechtmatigheid van bestedingen. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

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

gemeenten. In het kader van de vaststelling van de begroting van de GR is een periode voorzien van 

terinzagelegging van de ontwerp-begroting voor een ieder. Deze terinzagelegging wordt verzorgd door de aan 

de GR deelnemende gemeenten. Elke burger heeft tijdig de gelegenheid gekregen kennis te nemen van de vast 

te stellen begroting en daarover eventueel nog een reactie mede te delen (art. 35 Wgr). De procedure sluit aan 

bij die t.a.v. de vaststelling van de gemeentebegroting (art.190 Gemeentewet). 
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Gelet op de wettelijke mogelijkheid van democratische beïnvloeding van het raadsbesluit tot vaststelling (of 
wijziging) van de begroting en in de voorliggende besluit tot wijziging van een begroting van een GR 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 aanzien van het van 
u gevraagde besluit naar analogie dienen te worden ingeroepen (vaststelling en wijziging van de gemeentelijke 

begroting en rekening). 

 

Financiële consequenties 
De programmabegroting 2013 die nu voor u ligt is gewijzigd ten opzichte van de eerder voorgelegde begroting 
2013 als gevolg van zienswijzen van de gemeenteraad van Hollands Kroon die zijn ingebracht bij het AB. Deze 
wijzigingen hadden betrekking op de begroting van het programma Afval. Voor Den Helder heeft de wijziging 
geen gevolg. 

 

Communicatie 

Het DB heeft op 13 april besloten om de gewijzigde begroting 2013 via de colleges aan de gemeenteraden ter 

goedkeuring aan te bieden. Zienswijzen kunnen door de gemeenteraden worden ingediend bij het DB.  

Op 28 juni 2013 vindt besluitvorming plaats in het AB. 

Nadat het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met deze begroting, wordt deze verstuurd naar de Provincie 

Noord-Holland. Tevens wordt de begroting op de website van de Milieudienst geplaatst. 

 

 

Realisatie 

De prestaties voor Den Helder opgenomen in het werkprogramma worden in 2013 uitgevoerd. 

 

 

 

Den Helder, 14 mei 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


