
 

 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 18 juni 2013 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : beantwoording vragen betreffende de Regionale Uitvoeringsdienst  

     Noord-Holland Noord  

Portefeuillehouder : Alwin Hietbrink  

Inlichtingen bij  : Kathy Boomstra 
 

Aanleiding  
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in commissie van 6 juni 2013 

door Alwin Hietbrink.  
 
Kernboodschap  
Naar aanleiding van het raadsvoorstel betreffende “het treffen van een gemeenschappelijke 
regeling voor de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord” (registratienr. 
RAAD130043) zijn onderstaande vragen gesteld.  
 

VVD – de heer Houtenbos  
1. Rijksgelden (40.000 euro) zijn geoormerkt. Waar is dat in de begroting terug te 

vinden? 
 
Antwoord  
De eenmalige rijksbijdrage voor de kosten van de oprichting van de RUD van  
€ 40.929,- is in de algemene uitkering van 2012 ontvangen (zie decembercirculaire 
2012). Dit geld is in 2012 gereserveerd onder het budget milieu om in 2013 ons deel in 
de eenmalige oprichtingskosten te kunnen financieren.  

 
Gemeentebelangen BES – de heer Van Leijen 
2. In het bedrijfsplan komen de cijfers van tabel 7. Exploitatiebegroting (pagina 47) en 

tabel 11. Bijdrage in exploitatie- en projectbegroting (pagina 55) niet overeen?   
 

Antwoord 
2013 - de baten uit tabel 7 (€ 5.609.874) en tabel 11 (€ 5.463.533). 
Tabel 11 (bijdrage voor taakuitvoering) is het resultaat van tabel 7 (totale opbrengst RUD 
NHN min overige baten en bijdrage contractwerk (€ 29.037 + € 117.305). Dit totaal 
betreft de bijdrage voor ‘vaste’ taakuitvoering door RUD NHN (€ 5.463.533). 

 
2014 - de baten uit tabel 7 (€ 10.919.203) en tabel 11 (€ 10.861.130). 
Tabel 11 (bijdrage voor taakuitvoering) is het resultaat van tabel 7 (totale opbrengst RUD 
NHN min overige baten (€ 58.073). De overige baten bestaan uit inkomsten uit 
bodemloket, website OLP en alternatieve financiering (piket, RRGS en lozingen) 
afkomstig uit MRA. 
 



 

 
Gemeentebelangen BES – de heer Van Leijen 
3. Bij de “afweging in eigen beheer of uitbesteden van de PIOFACH-taken” wordt de 

ondersteunende dienst/taak “informatievoorziening (DIV)” in drie posten verdeeld, te 
weten: post, archief dynamisch en archief statisch (zie bijlage 15, pagina 40 van de 
bedrijfsplan). Gelet op de kosten en effectiviteit wordt voorgesteld om de 
informatievoorziening (DIV) samen te voegen en niet in eigen beheer te nemen. Dit 
geldt ook voor de kantoorvoorzieningen.  

 
Antwoord  
De criteria voor de keuze om ondersteunende taken/diensten in eigen beheer uit te 
voeren worden in het bedrijfsplan beschreven. In bijlage 15 zijn voor de ondersteunende 
PIOFACH-taken de richtinggevende keuzes opgenomen.  
De werkgroep Informatievoorziening zal naar aanleiding van een kostenanalyse het 
bestuur adviseren om de taken/diensten uit te besteden of in eigen beheer te nemen. 
Voor uitbesteding zijn meerdere mogelijkheden voorhanden; uitbesteding aan private 
partijen, inkopen bij een dienstverlenende gemeente of aansluiting bij bestaande shared 
services centra in de regio. De definitieve keuze wordt in de inrichtingsfase bepaald. 
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