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Registratienummer: 

 

RVO14.0067 Portefeuillehouder: S.C.G.M. den Dulk-Winder 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:  Jaarrekening 2013 Regionale Uitvoeringsdienst 

Noord-Holland Noord (ID14.01594)  Accountant controleverklaring (ID14.01595) 

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

G. de Loos 

(0223) 67 8843 

g.de.loos@denhelder.nl 

Onderwerp:  Zienswijze raad op Jaarrekening 2013 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 

Noord 

 

Gevraagd besluit: 

Op grond van artikel 35, lid 3 van de Gemeenschappelijke Regeling Noord-Holland Noord, geen zienswijze  

inzake de Jaarverslag en jaarrekening Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 2013 naar voren te  

brengen. 

 

Publiekssamenvatting 

De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) is opgericht op 5 juli 2013 om milieutaken uit 

voeren voor 19 gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland. In de Gemeenschappelijke 

regeling is ten aanzien van de jaarrekening bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten in de 

gelegenheid worden gesteld hun zienswijzen naar voren te brengen.  

De jaarrekening over dit eerste halfjaar bevat de uitgevoerde werkzaamheden met de bijbehorende kosten. Het 

jaar is afgesloten met een financieel resultaat van € 0.  

 

Inleiding 

De RUD NHN is opgericht op 5 juli 2013. Ingevolge artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regeling kunnen 

de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijzen naar voren brengen over de jaarrekening bij het 

Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. 

Zienswijzen van de deelnemers worden aangeboden aan en behandeld door het DB. Op 26 juni zullen de 

stukken worden behandeld en vastgesteld door het Algemeen Bestuur (AB) van de gemeenschappelijke 

regeling. De wethouder milieuzaken en vergunningen is lid van het AB RUD NHN en zal daarin het standpunt 

van Den Helder naar voren brengen. 

Vóór 15 juli dient de vastgestelde jaarrekening te worden verstuurd aan de Minister van Binnenlandse Zaken.  

 

Transitiefase 

De RUD NHN is gestart bij de oprichting op 5 juli met de opdracht de organisatie gereed te maken voor 

volledige dienstverlening vanaf 1 januari 2014. In 2013 is daartoe gewerkt aan het gereed maken van het 

management, huisvesting, ICT infrastructuur en plaatsing van personeel. Vanaf de oprichting zijn ook de 

milieutaken verricht voor drie deelnemende gemeenten (Stede Broec, Koggenland en Opmeer). Gedurende de 

transitiefase werkten toekomstige medewerkers van de RUD NHN op locaties bij de milieudiensten in de regio. 

Ten aanzien van de in de transitiefase ontstane extra kosten voor salaris van de directeur, ondersteuning, 

kosten voor ICT en de administratie geldt dat, conform het financiële kader opgenomen in het bedrijfsplan, deze 

binnen de terugverdientermijn taakstellend terug verdiend worden voor de deelnemende partijen.  

Voor deze transitiefase heeft Gemeente Den Helder de eenmalige rijksbijdrage (€ 64.724) ingezet. 
 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

De RUD NHN voert sinds 1 januari 2014 de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, handhaving, 

bodem en geluid voor de gemeente Den Helder uit.  

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn politieke rol te vervullen in het besluitvormingsproces 

over de jaarstukken 2013 in het AB van de RUD NHN. 

 

Kader  Wet gemeenschappelijke regelingen.  Artikel 35 van de Gemeenschappelijke regeling RUD NHN (GR) m.b.t. de jaarrekening en het verslag. 
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Argumenten 

Met de jaarrekening:  wordt inzicht gegeven aan het bestuur van de RUD NHN en de deelnemers van de GR in de financiële 

huishouding van de RUD NHN; en,  Wordt voldaan aan de wettelijk vereiste verantwoording over het resultaat van 2013. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

De RUD NHN is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de gemeenten in Noord-Holland Noord, die in 

opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Noord-Holland een aantal milieutaken uitvoert. De 

deelnemers leggen in hun jaarrekening verantwoording af voor de uitvoering van deze taken en de hiermee 

gemoeide kosten. De vaststellingsprocedure geschiedt conform art.197 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 

aanzien van het van u gevraagde besluit naar analogie dienen te worden ingeroepen (vaststelling van de 

gemeentelijke rekening). 

 

Financiële consequenties 

Voor Den Helder heeft de rekening geen financiële consequenties. 

Het jaar is afgesloten met een financieel resultaat van € 0 na onttrekkingen/toevoegingen aan de 

bestemmingsreserve. Dit ‘nul-resultaat’ ontstaat als gevolg van het opnemen van een verplichting in 2014 voor 

het resterende deel van de bijdragen in de eenmalige oprichtingskosten die de deelnemers aan de RUD NHN 

hebben overgemaakt. De RUD NHN is vanaf 1 januari 2014 operationeel (in plaats van vanaf 1 juli 2013 zoals 

opgenomen in het bedrijfsplan), waardoor een belangrijk deel van de inrichtingsactiviteiten nog in 2014 plaats 

zullen vinden. Voor deze activiteiten wordt een bedrag van € 507.905 als resultaatbestemming gereserveerd. 

De controlerend accountant heeft zijn onderzoek afgerond en een controleverklaring afgegeven. 

 

Communicatie 

In de vergadering van het AB van 26 juni 2014 wordt aangegeven dat de gemeente geen zienswijze heeft over 

de jaarstukken. 

 

Realisatie 

Besluitvorming over de jaarstukken 2013 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de 

gemeenschappelijke regeling op 26 juni 2014. 

 

 

Den Helder, 3 juni 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  


