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Datum vergadering RRN Datum B&W-besluiten 

 14 februari 2019 29 januari 2019 

 

Onderwerp 

Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 2020 

 

Voorgesteld advies 

De Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voor 2020 voor kennisgeving 

aan te nemen en zienswijze zoals verwoord in de bijlage in te dienen. Hieronder de hoofdlijnen van de 

zienswijze: 

 

Beleidsmatig 

• Onderzocht gaat worden of de jaarlijkse bijdrage op een andere manier tot stand kan komen. Een 

proefperiode is niet wenselijk; 

• Implementatie van de Omgevingswet moet budgetneutraal worden uitgevoerd en de ingestelde reserve 

van 2018 kan hiervoor gebruikt worden, eventuele aanvullende middelen moeten eerst worden 

beargumenteerd; 

• Regionale Energiestrategie: de RUD moet adviseren bij de uitvoering en niet als versneller en verbinder 

van de regio optreden. Het is van belang dat de RUD geen rol op zich neemt die al wordt vervuld door 

andere organisaties. 

 

Financieel 

• De Kadernota is op diverse onderdelen niet ingevuld conform de afspraken die op NHN niveau zijn 

gemaakt: verloopmeerjarenperspectief is niet juist ingevuld, de gewogen gemiddelden zijn verkeerd 

afgerond, weerstandsvermogen moet algemene reserve zijn. 

• Ook voor de indexering van de loon-/prijsverhouding 70/30 afgesproken, hier wordt van afgeweken, de 
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motivering hiervoor is niet voldoende; 

• In de financiële meerjarenraming is nog geen rekening gehouden met de taakterugname van Schagen. 

Hierdoor sluit de opgave niet aan met de tabel meerjarenperspectief. Vraag is of het kan zijn dat de 

doorwerking van de lagere bijdrage van Schagen (en de herverdeling van de kosten over de overige 

deelnemers) nog niet is verwerkt in bijlage C en de uiteindelijke bijdrage van de deelnemers over 2020 hoger 

uitkomt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wettelijke grondslag 

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben in december 2018 de Kadernota RUD NHN 2020 

ontvangen. Tot 1 maart kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop van Noord-

Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.  

 

 

Kern van de zaak 

De RUD NHN heeft voor 2020 een Kadernota opgesteld. In deze kadernota zijn de belangrijkste onderwerpen 

voor de komende jaren opgenomen. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de 

afspraak omdat gezamenlijk te doen via de RRN.  

 

 

 

Openbaarheid documenten 

Ja 
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De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 

 

De Kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) voor 2020 voor kennisgeving 

aan te nemen en zienswijze zoals verwoord in de bijlage in te dienen. 

Vastgesteld in de vergadering van 14 februari 2019. 

 

 

 

Griffier                                                                            Voorzitter 
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van de 

RUD NHN worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een regionale 

raadscommissie besproken. 

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de RUD NHN namens de gemeenten uitvoering aan 

geeft. 

 

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van de RUD NHN. Naast een goede 

uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met 

deze zienswijze gestuurd. 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

Geen regionale afgestemde zienswijze indienen. Dat zou niet in lijn zijn met de regionale afspraken. 

 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: € 0,00 

Dekking:  Algemene middelen 

 Bijdragen derden 

 Inkomsten 

 Reserve 

Toelichting: 
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Communicatie 

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 RUD NHN. 

 

Bijlagen 

- Regionale zienswijze 

- Kadernota RUD NHN 2020 

 


