
 

 

 
 

 

 

 

Eerdere besluitvorming 

Het bedrijfsplan RUD NHN is op 13 maart 2013 door het Bestuurlijk Team RUD NHN vastgesteld en in het 

voorjaar aangeboden aan colleges en raden van de 20 partijen. In de maanden mei en juni heeft de 

besluitvorming over het bedrijfsplan en de in te zetten budgetten voor 2013 en 2014 in de raden 

plaatsgevonden.  

De colleges B&W en GS hebben daarnaast de in juni bijgestelde exploitatie- en projectbegroting (Ontwerp 

oprichtingsbegroting) uit het bedrijfsplan voor de nieuw ontstane (transitie)fase, van juli t/m december,  ter 

kennisname ontvangen.  

Op 5 juli 2013 is de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) opgericht met de vaststelling 

van de Gemeenschappelijk Regeling en een voorgenomen besluit over de Ontwerp oprichtingsbegroting 2013. 

 

Ontwerp oprichtingsbegroting RUD NHN 2013 

De Ontwerp oprichtingsbegroting 2013 met de bestuurlijke toelichting zal naar de colleges worden gestuurd 

met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen, waarna in het AB RUD NHN van 18 december 2013 de 

begroting voor 2013 definitief wordt vastgesteld.  

De Ontwerp oprichtingsbegroting 2013 hoeft niet te worden voorgelegd aan de raad, want de begroting 

(inclusief het budget van de projectbegroting) is binnen de kaders van het bedrijfsplan gebleven (bezuiniging 
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binnen de terugverdientermijn van drie jaar). Het is aan de colleges of ze de Ontwerpbegroting 2013 aan hun 

raad willen voorleggen. 

 

Zienswijze Ontwerpbegroting 2014 

De Ontwerpbegroting 2014 met de bestuurlijke toelichting zal via de colleges naar de raden moeten worden 

gestuurd met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen, waarna in het AB RUD NHN van 18 december 

2013 de begroting voor 2014 definitief wordt vastgesteld.  

 

Planning 

De termijn gesteld in de GR voor het indienen van zienswijze is gesteld op 10 weken. Het DB wil deze termijn 

ook toepassen, maar de gemeenten oproepen om zienswijze zo spoedig mogelijk in te dienen. Tot uiterlijk 3 

december kunnen zienswijze worden ingediend. De zienswijze zullen op 18 december worden behandeld in het 

AB RUD NHN. 

 

Ambtelijke voorbereiding AB 

Ter voorbereiding van het AB zullen de Ontwerp oprichtingsbegroting 2013 en Ontwerpbegroting 2014 door de 

directeur met de deelnemende partijen (gemeenten/provincie) worden besproken. Tijdens dit gesprek zal 

tevens de stand van zaken van de inrichtingsfase (o.a. digitalisering dossiers, data uitwisseling, overgang 

2013/2014, opdrachtnemer/geverschap) van de RUD NHN aanbod komen en is het de bedoeling afspraken te 

maken over ondermeer aanlandingsplekken en taakuitvoering 2014. 

 

Voorgesteld besluit college van B&W en GS 

1. Instemmen met Ontwerp oprichtingsbegroting RUD NHN 2013, met de mogelijkheid voor het indienen van 

zienswijzen, waarna in het AB RUD NHN van 18 december de begroting voor 2013 definitief wordt 

vastgesteld. 

2. Instemmen met Ontwerpbegroting RUD NHN 2014, met de mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen 

door college en raad, waarna in het AB RUD NHN van 18 december de begroting voor 2013 definitief wordt 

vastgesteld. 

Hoogachtend, 
 
 
Drs. A.P. Bouwens 
directeur  
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
 

 
 

 

Bijlagen: 
a. Ontwerp oprichtingsbegroting 2013 RUD NHN dd. 5-7-2013 met Bestuurlijke toelichting 
b. Ontwerpbegroting 2014 RUD NHN dd. 11-9-13 met Bestuurlijke toelichting 
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