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Onderwerp : Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 OD NHN

Geacht bestuurGeachte heer, mevrouwGeacht bestuur,

Op 20 september 2021 heeft u ons het concept AB-besluit aangaande de 1e 
begrotingswijziging 2022 en de bijbehorende separate AB-besluiten toegezonden. Conform 
de afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 30 november 2021 zijn zienswijze kenbaar te 
maken.

De gemeenteraad van Bergen heeft dit behandeld in de raadsvergadering van 25 november 
jl. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de volgende zienswijze heeft vastgesteld:

1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2022 en de 
daarbij behorende separate besluiten van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord:

a. ten aanzien van het AB-besluit 1e begrotingswijziging 2022 van de Omgevingsdienst 
Noord-Holland Noord niet in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de bijdrage en 
een negatieve zienswijze af te geven. Ter motivering wordt verwezen naar de volgende per 
AB-besluit omschreven zienswijzen;
b. ten aanzien van het AB-besluit project Traineeship een negatieve zienswijze af te geven. 
Dit omdat het een reële verwachting is dat de hiervoor gevraagde investering binnen de 
eigen begroting gerealiseerd kan worden. Op termijn zal formatieruimte ontstaan waarbij de 
functies van uittredende seniormedewerkers worden ingevuld met instromende, en lager in 
te schalen, juniormedewerkers. 
c. ten aanzien van het AB-besluit Pilot-project data-analisten een negatieve zienswijze af te 
geven. Dit enerzijds omdat het verzamelen en analyseren van gegevens reeds is verbonden 
aan de wettelijke taken zoals de Omgevingsdienst deze nu al uitvoert. Anderzijds wordt in 
het projectplan niet inzichtelijk gemaakt hoe de te verwachten voordelen zich verhouden tot 
het inverdienvermogen en de nu gevraagde aanvullende bijdrage. Tevens wordt niet 
aangegeven wanneer en hoe de pilot als geslaagd wordt gezien;
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d.  ten aanzien van het AB-besluit incidentele gevolgen uitstel Omgevingswet een negatieve 
zienswijze af te geven. Dit omdat de hierbij gevraagde aanvullende bijdrage verbonden is 
aan het langer inhuren van een projectleider en ondersteuning. Deze inhuur met de daar aan 
gekoppelde inzet, planning, en voorbereiding was er op gericht om eind 2021 afdoende 
voorbereid te zijn op de invoering van de wet. Nu de wet een half jaar later in gaat dan het 
beoogde opleveringsmoment wordt niet gemotiveerd waarom de inhuur langer en in 
volledige omvang zou moeten doorlopen. 

Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Dimitri Druiven, beleidsmedewerker van 
het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7343. Wilt u bij correspondentie 
het kenmerk 21uit03296 vermelden?

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor L.Hj. (Lars) Voskuil
secretaris burgemeester
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