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Omgevingsdienst Noord-Holland noord
dagelijks bestuur
Postbus 2095
1620 EB HOORN
Op 15 april 2019 heeft u ons uw jaarstukken 2018 en begroting 2020
toegezonden. Conform de afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 25
juni 2019 zijn zienswijze kenbaar te maken.
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(DAP) te ontwikkelen.
b. Zienswijze 2: Onderzoek mogelijkheden om binnen huidige capaciteit
De
gemeenteraad van Bergen heeft de jaarstukken 2018 en de begroting 2020 behandeld in
slimmer de toename taken (steekproeven, bonus malussystemen) op te
de
raadsvergadering
van 20 juni jl. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de
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volgende zienswijze heeft vastgesteld:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarstukken 2018 van de
Omgevingsdienst Noord-Holland noord
De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2020 van de
Omgevingsdienst Noord-Holland noord:
a. Zienswijze 1: gezien de te verwachten grote impact van de stelselwijziging verdient
het aanbeveling gedurende 2020 gezamenlijk met de leden te komen tot nieuwe
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Tevens geven wij u ter overweging om
naast de DVO tevens een service level agreement (SLA) en dossier afspraken en
procedures (DAP) te ontwikkelen.
b. Zienswijze 2: Onderzoek mogelijkheden om binnen huidige capaciteit slimmer de
toename taken (steekproeven, bonus malussystemen) op te vangen
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Fred Wessels, beleidsmedewerker van het
team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7921. Wilt u bij correspondentie het
kenmerk 19uit01842 vermelden?
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