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Zienswijzen over gewijzigde begroting 2014 en ontwerp begroting 2015 

Geacht bestuur, 

Naar aanleiding van de aan de Gemeente Den Helder bij e-mail van 14 april 2014 toegezonden gewijzigde 
begroting 2014 en ontwerp begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Regionale 
uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, delen wij u het volgende mee. 

Op 30 juni 2014 heeft de raad van Gemeente Den Helder de gewijzigde ontwerpbegroting 2014 en 
ontwerpbegroting 2015 behandeld. Besloten is om op grond van artikel 34, leden 4 en 6 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, een zienswijze naar 
voren te brengen over de gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015 van de gemeenschappelijke 
regeling ten aanzien van: 

de bijdrage van de gemeente Den Helder over de jaren 2014 en 2015 ten aanzien van de 
verwachte WABO-decentralisatiegelden; 

de in de meerjarenbegroting 2015 geraamde projectbijdragen van Den Helder. 

Zienswijze WABO-decentralisatiegelden 
Deze zienswijze betreft het bedrag dat de gemeente Den Helder heeft ontvangen vanuit het 
Gemeentefonds als gevolg van de decentralisatie van de WABO-taken van de provincie naar de 
gemeente. Voor de gemeente Den Helder betreft het een bedrag € 162.173,-. 
Op grond van de door u verstrekte lijst met bedrijven zijn er in Den Helder 13 bedrijven waarvan het 
bevoegd gezag van de provincie Noord-Holland is overgedragen aan de gemeente Den Helder. Hoewel de 
WABO-decentralisatiegelden vermoedelijk hierop gebaseerd zijn, dient daarbij wel de volgende 
kanttekening te worden geplaatst. 
In 2010 zijn van de overgelegde lijst al 6 bedrijven in het kader van de WABO-decentralisatie van de 
provincie naar de gemeente overgegaan (waaronder luchthaven Den Helder en de dokken op 
Willemsoord). De VTH-taken voor deze bedrijven zijn in 2012 als onderdeel van het basispakket met de 
aansluiting van de gemeente Den Helder bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland onder gebracht. 
Daarmede zijn ze reeds in het takenpakket van uw RUD NHN opgenomen. 
Voor de resterende 7 bedrijven zijn per 1 januari 2014 de VTH-taken overgagaan van provincie naar de 
gemeente. De VTH-taken hiervoor willen wij graag bij uw RUD NHN onderbrengen tegen een reëel 
bedrag. 

Er is vanuit onze organisatie verzocht om voor de gemeente Den Helder een raming op te geven van de 
reële kosten van de uitvoering van de VTH-taken. Die opgave heeft de gemeente echter niet ontvangen. 
Wel heeft u een raming overgelegd met betrekking tot de kosten voor de uitvoering van WABO-taken per 
bedrijf; het betreft een bedrag tussen € 8.000,- en € 15.000,- per bedrijf. Dit betekent voor de gemeente 
dat deze kosten voor de uitvoering van de VTH-taken liggen tussen de € 56.000 en € 105.000 per jaar. 
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In dit verband is het relevant om op te merken dat de uitvoering van de gedecentraliseerde WABO-VTH-
taken echter niet volledig aan de RUD NHN worden over gedragen. Dit geldt met name bij de combinatie 
met een WABO-vergunning bouw en WABO-vergunning milieu. In die gevallen blijft de taak voor de RUD 
NHN beperkt tot het geven van een advies. Dit geld ook t.a.v. milieu handhavingsacties met 
bestuursdwang. 

Wij zijn van mening dat de door u gevraagde middelen van Den Helder (zijnde € 162.173) niet in 
verhouding staan met de taakomvang van WABO-decentralisatie per 1 januari 2014. 
Onze bijdrage voor de uitvoeringen van de per 1 januari 2014 gedecentraliseerde WABO VTH-taken, 
zullen wij beperken tot € 56.000. Gelet daarop dienen de bewuste bedragen in de begroting 2014 en 2015 
te worden aangepast. 

Zienswijze projectbijdragen 
In uw ontwerpbegroting 2015 is er bij de voorgestelde meerjarenraming vanuit gegaan dat het bedrag voor 
de uitvoering van projecten (met name bodemsaneringsprojecten) tot en met 2018 op dezelfde niveau 
blijft. In voorafgaande overleggen is van onze kant bij de opstelling van het bedrijfsplan reeds aangegeven 
dat op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde meerjarenprogramma voor de stedelijke 
vernieuwing de bodemonderzoek- en saneringsactiviteiten de komende jaren zullen afnemen. Gelet hierop 
dienen de bewuste bedragen als volgt te worden bijgesteld: 

- 2015 €45.000; 
- 2016 €31.000; 
- 2017 €16.000; en, 
- 2018 €10.000. 

Wij zullen het op prijs stellen tijdig voorafgaand aan de vergadering van het algemeen bestuur waarin de 
gewijzigde begroting 2014 en de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Regionale 
uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord worden vastgesteld, uw reactie te vernemen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

7^ burgemeester 
Koen Schuiling 

griffier 


