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Publiekssamenvatting:
De OD NHN heeft voor 2019 een jaarrekening en voor 2021 een begroting opgesteld. De gemeenten 
kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN. 
Hieronder de hoofdlijnen van de zienswijze:

De omgevingsdienst staat er financieel goed voor maar over een aantal risico’s is nog onduidelijkheid. Wel 
zijn er zorgen rondom de actualiteit van het vergunningenbestand. Met betrekking tot de voorbereidingen 
op de proefperiode outputfinanciering is het belangrijk dat de Raden hierover tijdig geïnformeerd worden. 
Tot slot staan er nog een aantal punten open van de zienswijze van vorig jaar. Deze worden ook dit jaar 
weer benoemd. 

Geadviseerd besluit
1. Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop: 

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord (OD NHN)

2. - De zienswijze zoals verwoord in de bijlage in te dienen. 
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Raadsvoorstel:

Aanleiding en context 
De OD NHN heeft voor 2019 een jaarrekening en voor 2021 een begroting opgesteld. De gemeenten 
kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de afspraak om dat gezamenlijk te doen via de RRN.

Doelen en resultaten
Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de OD NHN namens de gemeenten uitvoering 
aan geeft. De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van de OD NHN. 
Naast een goede uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van 
belang. Hierop wordt met deze zienswijze gestuurd.

Kaders en omstandigheden
Wet Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Argumenten en alternatieven
De omgevingsdienst staat er financieel goed voor maar over een aantal risico’s is nog onduidelijkheid. 
Wel zijn er zorgen rondom de actualiteit van het vergunningenbestand. Met betrekking tot de 
voorbereidingen op de proefperiode outputfinanciering is het belangrijk dat de Raden hierover tijdig 
geïnformeerd worden. Tot slot staan er nog een aantal punten open van de zienswijze van vorig jaar. 
Deze worden ook dit jaar weer benoemd.

Alternatieven: het is mogelijk geen regionale afgestemde zienswijze in te dienen.

Bestuurlijke vernieuwing
Dit voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot bestuurlijke vernieuwing.

Duurzaamheid
Dit voorstel heeft geen aspecten met betrekking tot duurzaamheid.

Financiële consequenties
De begroting van de OD NHN verschijnt vroeg in het jaar. Dit stelt de deelnemende partijen in staat 
om de kosten voor de uitvoering van taken in de eigen begroting op te nemen.

Indien het AB van de OD NHN instemt met de jaarrekening en het daarmee samenhangende besluit 
resultaatbestemming wordt er een bedrag van €31.841,-toegevoegd aan de algemene reserves van 
de OD NHN.

Uitvoering en planning
Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over 
de stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van de OD NHN. Zij 
zullen aan uw raad een reactie sturen.

Communicatie
Niet van toepassing.

Den Helder, 19 mei 2020

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
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burgemeester
Jeroen Nobel

secretaris
Robert Reus
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CONCEPT - Raadsbesluit

Raadsvergadering d.d. 29 juni 2020

Besluit nummer 2020-026298

Onderwerp Voorstel zienswijze jaarrekening 2019 en begroting 2021 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) 

De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het raadsvoorstel van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van 19 
mei 2020,

besluit:

1. Overeenkomstig het advies van de Regionale Raadscommissie Noordkop: 

- Kennis te nemen van de jaarrekening 2019 en begroting 2021 van de Omgevingsdienst Noord-
Holland Noord (OD NHN)

2. - De zienswijze zoals verwoord in de bijlage in te dienen. 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 29 juni 2020


