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Agendapuntnr. 003.01 

  

Adviesnummer BENW220221 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Zienswijze jaarrek. 2021 en begroting 2023 OD NHN 

Besluit Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord;  

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het 
Algemeen Bestuur besluit resultaatbestemming 2021 van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;  

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
begroting 2023 van de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord;  

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

 
 

 

Agendapuntnr. 003.02 

  

Adviesnummer BENW220224 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling IO-DIM 

  

Onderwerp Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GR RHCA 

Besluit Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen: 

1. Een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2021; 
2. Een positieve zienswijze af te geven op de 

resultaatbestemming 2021; 
3. Een positieve zienswijze af te geven op de begroting 2023. 
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief kenbaar te 

maken aan het dagelijks bestuur van de GR RHCA. 
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Agendapuntnr. 003.03 

  

Adviesnummer BENW220229 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling RO-BV 

  

Onderwerp Reactie actualisatie suppletieprogramma Rijkswaterstaat 

Besluit Het college besluit: 
- Een reactie naar Rijkswaterstaat te sturen over de 

voorgenomen wijzigingen in het suppletieprogramma. 

 
 
 

Agendapuntnr. 003.04 

  

Adviesnummer BENW220235 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BOR-GE 

  

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 VVI 

Besluit Het college besluit: 
1. De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven 

voor de jaarrekening 2021 van de VVI;  
2. De raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven 

voor de begroting 2023 van de VVI; 
3. Deze zienswijze met bijgevoegde brief aan het bestuur van de 

VVI kenbaar te maken; 
4. Onder voorbehoud van instemming van de raad, in te 

stemmen met de gewijzigde  Gemeenschappelijke Regeling 
VVI; 

5. De raad voor te stellen om in te stemmen met de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling VVI; 

6. Het bestuur van de VVI hier, na besluitvorming door de raad, 
per brief over te informeren. 
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Agendapuntnr. 003.05 

  

Adviesnummer BENW220236 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling BDV-bel 

  

Onderwerp Zienswijze Cocensus en 4de wijziging GR Cocensus 

Besluit Het college besluit: 
1. Positief te beslissen op de voorliggende 4de wijziging van de 

GR Cocensus 2020, dit met het voorbehoud dat de raad 
hiervoor toestemming verleent. 

2. Aan de raad voor te stellen: 
a. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van 

de jaarrekening 2021 van de GR Cocensus;  
b. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van 

de begrotingswijziging 2022 van de GR Cocensus; 
c. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van 

de begroting 2023 van de GR Cocensus; 
d. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief 

aan het (dagelijks) bestuur van de GR Cocensus 
kenbaar te maken; 

e. Het college toestemming te verlenen om positief te    
beslissen op de 4de wijziging van de GR Cocensus 
2020. 
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Agendapuntnr. 004.01 

  

Adviesnummer BENW220232 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze jaarrekening 2021 begroting 2023 BUCH 

Besluit Het college besluit: 
De raad te adviseren: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
jaarrekening 2021 van de GR BUCH en het bestuur van de 
GR BUCH te vragen:   

a. Aandacht te hebben voor het juist toepassen van het 
vastgestelde aanbestedingsbeleid; 

b. Om een specificatie te geven van de kosten van 
Covid-19 in 2021. 

2. Ten aanzien van de begroting 2023 GR BUCH een positieve 
zienswijze af te geven daarbij inbegrepen de nieuwe post 
“Budget voor personele ontwikkelingen” en bij het bestuur aan 
te geven; 

a. In de begroting 2023 net als voor de reguliere bijdrage 
ook een uitsplitsing op te nemen van de 
maatwerktaken per gemeente; 

b. De raad op de hoogte te houden van alle 
ontwikkelingen die in de begroting 2023 wel genoemd 
zijn maar nog niet financieel verwerkt. Dit in de 
reguliere planning & control cyclus tenzij het bestuur 
aanleiding ziet de raad hierover eerder te informeren; 

c. Dat de raad met belangstelling uitziet naar de nadere 
invulling van de harmonisatievoorstellen.  

3. Deze zienswijze door middel van de bijgevoegde brief aan het 
bestuur van de GR BUCH kenbaar te maken. 
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Agendapuntnr. 004.02 

  

Adviesnummer BENW220234 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2021, begroting 2023 GGD HN 

Besluit Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
Jaarstukken 2021 van de GGD Hollands Noorden waarbij een 
compliment wordt gegeven over de inzet van de GGD 
gedurende de coronacrisis. 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
Begroting 2023 van de GGD Hollands Noorden en kennis te 
nemen van de meerjarenraming 2023-2026. 

3. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het 
dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden kenbaar te 
maken. 

 
 

Agendapuntnr. 004.03 

  

Adviesnummer BENW220239 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijze jaarrekening 2021 WNK en begroting 2023 GR Zaffier 

Besluit Het college besluit: 
1. De jaarrekening 2021 WNK Personeelsdiensten en de 

begroting 2023 GR Zaffier aan de raad aan te bieden, 
2. Aan de raad voor te stellen: 

a. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van 
de jaarrekening 2021 WNK Personeelsdiensten;  

b. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van 
de begroting 2023 GR Zaffier; 

c. De zienswijzen middels bijgevoegde brief aan het 
algemeen bestuur van Zaffier kenbaar te maken. 
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Agendapuntnr. 004.06 

  

Adviesnummer BENW220244 

Classificatie Openbaar (direct) 

Afdeling  

  

Onderwerp Zienswijzes Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 

Besluit Het college besluit: 
Aan de raad voor te stellen: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
Jaarstukken 2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord. 

2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
Begroting 2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

3. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het 
voorstel Samenwerkingsafspraken risicobeheersing van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, met daarbij de 
kanttekening dat voor de indexatie in uren van 2023 naar 
2026 een nadere onderbouwing wordt opgeleverd. 

4. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het 
dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord kenbaar te maken. 

5. Dat de portefeuillehouder in het AB navraag doet naar de 
categorie indeling en de verrekening van de niet gebruikte 
uren. 

 
 


