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Geachte heer Van Doorn,  

 

Op 13 april jl. heeft u, namens het Dagelijks Bestuur, de ontwerp-Jaarstukken 2016 en ontwerp-Begroting 2018 

van de RUD NHN aan de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten en de gemeenteraden 

van de gemeenten deelnemend in de RUD NHN aangeboden. U heeft ons uitgenodigd onze zienswijzen naar 

voren te brengen.  

 

De vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland hebben besloten de ontwerp-Jaarstukken 2016 en ontwerp-

Begroting 2018 in de regionale raadscommissie Noordkop te behandelen en een integrale reactie naar het 

Dagelijks Bestuur van de RUD NHN toe te sturen. 

 

In deze brief is de zienswijze van de regionale raadscommissie Noordkop opgenomen. In de bijlage zijn enkele 

algemene opmerkingen van inhoudelijke aard gemaakt ten aanzien van de stukken.  

 

Zienswijze jaarrekening 2016 

De programmaverantwoording beperkt zich wederom tot enkele hoofdlijnen waarbij er geen informatie is die 

ter herleiden is naar de individuele deelnemer. Ook de inzage in de daadwerkelijke realisatie van de 

doelstellingen laat sterk te wensen over. Het Algemeen Bestuur kan hierdoor in onze ogen niet optimaal haar 

controlerende taak uitvoeren. Wij verwachten dat de RUD hier de komende periode een kwaliteitsslag in 

maakt. 
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Zienswijze begroting 2018 

• We verwachten voor de begroting 2019 een betere uitwerking van doelstellingen, indicatoren en 

activiteiten, zodat er beter gestuurd kan worden; 

• De verwachten een reëler meerjarenbeeld en balansprognose voor 2019 en verder en 

• We verwachten betere individuele informatie beschikbaar hebben. Hierbij kan de website van de 

Veiligheidsregio NHN als voorbeeld dienen. 

 

Conclusie 

Met inachtneming van de zienswijzen en de opmerkingen zoals deze in de bijlage zijn opgenomen heeft de 

regionale raadscommissie Noordkop besloten in te stemmen met de Jaarstukken 2016 en Begroting 2018.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens de raden van de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland, 

 

 

 

 

de heer T.J.M. Groot   

coördinerend bestuurder RUD NHN 

 

 

Bijlagen:  

1. Integraal advies Jaarstukken 2016 en Begroting 2018  

 

 

 


