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: Zienswijze Kadernota 2023 OD NHN

geacht BestuurGeachte heer, mevrouwgeacht Bestuur,
Op 13 december heeft u ons de kadernota toegezonden waarin de financiële en
beleidsmatige kaders zijn opgenomen die gelden als opmaat voor uw begroting van 2023.
Conform de gemaakte afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 1 maart 2022 zijn
zienswijze kenbaar te maken.
De gemeenteraad van Bergen heeft de kadernota behandeld in de raadsvergadering van 8
februari. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de volgende zienswijze heeft
vastgesteld:
De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2023 van de
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord:
a. niet in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor de
uitbreiding van formatie met 3 fte Omgevingsadviseurs. De uitbreiding dient geheel uit
bestaande middelen te worden gefinancierd;
b. niet in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor de
behandeling van verzoeken inzake de Wet openbaarheid van bestuur. U wordt verzocht dit
bij het aanbieden van de ontwerpbegroting 2023 cijfermatig te onderbouwen;
c. maak inzichtelijk wat momenteel het bedrag van het weerstandvermogen is.
Tot slot
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met …………….., beleidsmedewerker van het
team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer …………... Wilt u bij correspondentie het
kenmerk 22uit00130 vermelden?

bezoek: Jan Ligthartstraat 4 Alkmaar
www.bergen-nh.nl

correspondentie: Postbus 175, 1860 AD Bergen
info@bergen-nh.nl

Tel. (072) 888 00 00
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