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RAADSBESLUIT 
Raadsbesluit  
Raadsbesluit bij BenW advies nr 
Raadsbesluit bij BenW advies nr 

De raad van de gemeente Bergen: 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2020; 
 
gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 11 februari 2020; 
 
gelet op het bepaalde in Wet gemeenschappelijke regelingen en de Financiële 
uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen 2019; 
 
gelet op de afspraken zoals opgenomen in de notitie ‘Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen’. 
 
b e s l u i t: 
 

 De volgende zienswijze af te geven over de kadernota OD NHN 2021 

 Zienswijze punt 1: 
Alvorens over te gaan tot het overdragen van taken dient een eenduidig 
overzicht opgesteld te worden over inhoud en impact van deze taken zowel op 
beleids- als financieel niveau. 

 Zienswijze punt 2: 
De schaalvergroting zal bijdragen aan de ontwikkeling van goed beleid, echter 
wel moet duidelijk vastgelegd worden hoe lokaal beleid, lokale voorkeuren en 
lokale initiatieven daarin worden gewaarborgd en wat de financiële 
consequenties zijn, zowel bij autonome ontwikkeling per gemeente als bij 
uitbesteden bij de OD NHN. Voordat een besluit kan worden genomen over 
het al dan niet uitbesteden van taken dient (meer) inzicht te worden gegeven 
in deze en andere consequenties;  

 Zienswijze punt 3: 
Maak inzichtelijk hoe hoog het weerstandvermogen momenteel is. 

 De volgende vragen en opmerkingen op te nemen: 

 Opmerking 1:  
Hoe is het gesteld met de uitvoering van het Masterplan ICT en realisatie van 
doelstellingen genoemd in dit plan; 

 Opmerking 2:  
De motivatie over de indexering van de loon-/prijsverhouding 70/30 is 
onvoldoende. Hier dient een betere verklaring voor te komen. 

 De zienswijze en opmerkingen via bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van 
de OD NHN kenbaar te maken. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van  
dinsdag 11 februari 2020. 
 
 
De heer A.J.M. Anthonissen  Mevrouw drs. H. Hafkamp 
griffier  voorzitter 
 
 
  


