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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. 26 oktober 2021;

gezien het advies van de commissie Algemene raadscommissie van 25 november 2021;

gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke 
regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;

b e s l u i t:

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;
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. 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van  
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bergen in de openbare raadsvergadering van 
donderdag 25 november 2021.

R.E. (Ralph) de Vries L.Hj. (Lars) Voskuil
griffier voorzitter
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