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Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022 Omgevingsdienst NoordHolland Noord

Publiekssamenvatting:
Om een goede afweging te maken of de aanvraag voor extra financiële middelen voor personele
uitbreiding is een goede onderbouwing essentieel. Deze onderbouwing wordt niet in de Kadernota 2022
door de OD NHN gegeven. Met de zienswijze wordt de OD NHN gevraagd een betere onderbouwing
hiervoor aan te leveren.

Geadviseerd besluit
1. de zienswijze voor de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) in te
dienen bij de OD NHN.
Bijlagen
1. 1. Gezamenlijke zienswijze kadernota OD NHN 2022.docx
2. 2. OD NHN Kadernota 2022 met aanbiedingsbrief.pdf
3. RV RRN kadernota 2022.docx

Raadsvoorstel:
Aanleiding en context
De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) heeft de Kadernota 2022 opgesteld. Hierin
vraagt de OD NHN voor extra financiële middelen voor personele uitbreiding. Voor de gemeente Den
Helder betekent dit dat de OD NHN extra € 32.669,-- (excl. indexatie) vraagt.
Om een goede afweging te kunnen maken of deze extra uitbreiding noodzakelijk is, is het belangrijk
dat dit goed onderbouwd wordt in de Kadernota 2022. Dat is niet het geval in de kadernota 2022.
Daarnaast is het niet duidelijk of deze extra uitbreiding wordt ingezet voor de wettelijke (basis) of niet
wettelijke (plus) taken.
Gezamenlijk met Hollands Kroon, Texel en Schagen is de zienswijze opgesteld waarin de OD NHN
gevraagd wordt een betere onderbouwing voor zowel de structurele extra uitbreiding als voor de
trainees.
Doelen en resultaten
Het doel is om een goed onderbouwde kadernota 2022 van de OD NHN te ontvangen. Het resultaat is
dat er dan een goede afweging kan worden gemaakt of de extra uitbreiding noodzakelijk is.
Kaders en omstandigheden
De OD NHN is een gemeenschappelijke regeling waarin gemeenten NHN en Provincie NH de
deelnemers zijn. De OD NHN is verplicht hun Kadernota voor te leggen aan de betreffende
gemeenten en Provincie. De gemeenteraden kunnen op de Kadernota een zienswijze indienen. Voor
de gemeenten in de Kop wordt deze zienswijze ingediend door de RRN.
Argumenten en alternatieven
Argumenten:
In de zienswijze wordt een betere onderbouwing voor de extra personele uitbreiding gevraagd.
Er is geen alternatief.
Bestuurlijke vernieuwing
De zienswijze is niet van toepassing op bestuurlijke vernieuwing.
Duurzaamheid
De zienswijze is niet van toepassing op Duurzaamheid.
Financiële consequenties
Er wordt vanaf 2022 (ev) € 32.669,-- (excl. indexatie) extra gevraagd.
Uitvoering en planning
Op 4 februari 2021 wordt de zienswijze besproken in de RRN. De Kadernota wordt daarna besproken
in het Algemeen Bestuur van de OD NHN.
Communicatie
Dit is niet van toepassing.

Den Helder, 12 januari 2021
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Besluit nummer

2021-000830

Onderwerp

Voorstel met betrekking tot zienswijze Kadernota 2022
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

De raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 12
januari 2021,

besluit:
1. de zienswijze voor de Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) in
te dienen bij de OD NHN.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 februari 2021
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