
¥ 
Raadsvoorstel 

 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 1 van 2 

 

Registratienummer: 

 

RVO14.0142 Portefeuillehouder: J.E.T.M. van Dongen 

Van afdeling: Ruimte en Economie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: AI14.04817:  Jaarrekening en Milieujaarverslag 2013 

Milieudienst Kop van Noord-Holland   Accountant controleverklaring 

 

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

G. de Loos 

(0223) 67 8843 

g.de.loos@denhelder.nl 

Onderwerp:  Jaarrekening en Milieujaarverslag 2013 Milieudienst Kop van Noord-Holland 

 

Gevraagd besluit: 

1. De zienswijze op de jaarstukken 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland onder   kenmerk 

AU14.10433 vast te stellen; 

2. De zienswijze met betrekking tot de jaarstukken 2013 van de Milieudienst Kop van Noord-Holland in te 

dienen bij het Algemeen Bestuur van de Milieudienst Kop van Noord-Holland. 

 

Publiekssamenvatting 

De Milieudienst Kop van Noord-Holland voert vanaf juli 2012 (grotendeels) de milieutaken op het gebied van de 

vergunningverlening, handhaving, bodem en geluid voor Den Helder uit. In de Gemeenschappelijke Regeling is 

ten aanzien van de jaarrekening bepaald dat de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid 

worden gesteld hun gevoelen te laten blijken. In het u aangeboden Jaarrekening en milieujaarverslag 2013 

Milieudienst Kop van Noord-Holland staan de uitgevoerde werkzaamheden met de bijbehorende kosten over de 

genoemde periode verantwoord. In de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur van de 

Milieudienst wordt daarna de jaarrekening vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2014 zijn deze taken 

overgenomen door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. 

 

Inleiding 
Op 23 juni 2014 hebben wij de Jaarrekening en Milieujaarverslag 2013 Milieudienst Kop van Noord-Holland  
(MD KvNH) ontvangen. Omdat de stukken niet voor 1 mei zijn toegezonden wordt afgeweken van artikel 37, lid 
2 van de Gemeenschappelijke Regeling. Ingevolge artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
kunnen de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze naar voren brengen over de jaarrekening bij 
het Dagelijks Bestuur (DB) van de gemeenschappelijke regeling. Besluitvorming over de jaarrekening 2013 
vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de MD KvNH. De wethouder milieu is lid van 
het AB MD KvNH en zal daarin het standpunt van Den Helder vertegenwoordigen.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Na de volledige controle en rapportage van de accountant heeft de MD een goedgekeurde jaarrekening 2013 
en hebben de gemeenten inzicht in de kosten en de verrichte werkzaamheden van het afgelopen jaar. 
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld om zijn controlerende functie te vervullen in het 
besluitvormingsproces over de jaarstukken 2013 in het Algemeen Bestuur van de MD KvNH. 

 

Kader 
Wet gemeenschappelijke regelingen. 
Op basis van de Gemeenschappelijk Regeling Milieu & Afval: 

- wordt u (conform artikel 37, lid 3) m.b.t. de jaarrekening en het verslag in de gelegenheid gesteld aan 
het Dagelijks Bestuur uw gevoelens te doen blijken; 

- wordt het saldo over 2013 (conform artikel 38) gerestitueerd aan de deelnemende gemeenten. 

 

Argumenten 

De jaarstukken geven het bestuur en de aangesloten gemeenten inzicht: 

- in de financiële huishouding van de MD KvNH; en, 

- dat wordt voldaan aan de wettelijk vereiste verantwoording over het resultaat 2013. 

De opgedragen taken zijn door de milieudienst naar behoren uitgevoerd binnen het beschikbare budget.  
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Maatschappelijk draagvlak 
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum. De vaststelling van de jaarstukken van de 
MD KvNH is gerelateerd aan de gemeentelijke begroting en op grond van het bepaalde in artikel 2, sub e 
(vaststelling en wijziging van de gemeentelijke begroting en rekening) van de Referendumverordening 

Den Helder 2012, niet referendabel. 

 

Financiële consequenties 
Met ingang van 1 januari 2014 zijn de taken van de MD KvNH overgenomen door de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. De MD KvNH staat voor een liquidatie. De MD KvNH heeft na 
aanvaarding van de resultaatbestemming hiertoe een bedrag van € 100.000 beschikbaar. 
De jaarstukken sluiten met een resultaat voor bestemming van  - € 213.159 
Onttrekking aan de reserves        € 513.634 
Resultaat na bestemming        € 300.475 wat aan de deelnemende 
gemeenten wordt terug betaald. 

Restitutie aan gemeente Den Helder bedraagt € 59.468. 
Per 1 januari 2014 zijn er geen financiële verplichtingen meer. 

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

 

Communicatie 
De zienswijze van de gemeenteraad wordt schriftelijk medegedeeld aan de MD KvNH middels bijgevoegde 
conceptbrief AU14.10433. 

 

Realisatie 
Besluitvorming vindt plaats in een vergadering van het Algemeen Bestuur van de MD KvNH. Omdat de taken 
van de MD KvNH per 1 januari 2014 zijn over genomen door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord is geen uiterste datum voor het indienen van zienswijze aangegeven. 
Binnen 14 dagen na de besluitvorming in het Algemeen Bestuur wordt de vastgestelde jaarrekening naar de 
raden en de provincie gestuurd 

 

 

 

 

Den Helder, 7 oktober 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


