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Onderwerp : Beantwoording raadsvragen over Ontwerp Kadernota RUD 2017 
 
 
Geachte leden, 
 
Op 15 februari 2016 heeft de VVD-fractie onderstaande vragen gesteld. De vragen zijn in de 
commissievergadering van 18 februari jl. mondeling beantwoord. Op grond van artikel 40 
Reglement van Orde ontvangt u onderstaand de schriftelijke antwoorden. 
 
Raadsvragen: 

1. De kadernota RUD gaat bij het opstellen van de begroting 2017 uit van een loonindexatie 
van 2% en een prijsindexatie van 2%.  
 
Vraag 1-a. Komen deze percentages overeen met de percentages die de gemeente Bergen 
voor 2017 gaat hanteren? 
 
Antwoord: In het college is besloten om uit te gaan van 1,9% indexatie stijging bij GR’s in 
2017 (= 70% van 2,2% loonkostenstijging + 30% van 1,3% prijscompensatie). 
 
Vraag 1-b. Komen deze percentages overeen met de percentages die in de regio voor de 
gemeenschappelijke regelingen worden gehanteerd?  
 
Antwoord: Regionaal zijn er verschillende beelden over wel of niet indexeren. De exacte 
percentages waren bij het opstellen en verzenden van de ontwerp Kadernota RUD nog niet 
bekend. Bij wel indexeren gaat het om 1,9% conform indexatiebrief regio (bijlage). 
 
2. De RUD wil zich in 2017 profileren met de speerpunten asbest, ketentoezicht en 
duurzaamheid.  
 
Vraag 2: Welke speerpunten van beleid wil het college voor 2017 aan de gemeenteraad 
voorstellen?  
 
Antwoord: De speerpunten zijn gebaseerd op aandachtsgebieden vanuit het Rijk en de 
actualiteit. Het college voegt op dit moment geen andere speerpunten toe. 
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Vraag 3. Als het Algemeen Bestuur van de RUD instemt met de kadernota 2017 is de 
gemeente Bergen dan gebonden aan de voorgestelde percentages en speerpunten? De 
gemeente Bergen stelt namelijk in juni 2016 de kadernota (perspectiefnota 2017) vast.  
 

Antwoord: Over de voorgestelde percentages en speerpunten is besloten in het AB-RUD van 
9 maart 2016. De uitkomst wordt vertaald in de ontwerp begroting RUD 2017 die voor 15 
april 2016 aan de raden wordt aangeboden om zienswijzen te kunnen indienen. Het 
definitieve besluit over de begroting RUD valt in het AB-RUD van juli nadat de raden zich 
daarover hebben uitgesproken. Het AB-besluit van juli 2016 is bindend en eventuele 
consequenties kunnen pas na de zomer verwerkt worden. 
 

Vraag 3-a: Welk standpunt gaat het college in het Algemeen Bestuur in deze innemen?  
 

Antwoord: Het college zal in het Algemeen Bestuur het standpunt innemen dat het instemt 
met het advies van het DB aan het AB. 
 

Inhoudelijk advies van DB aan AB  
In te stemmen met de Ontwerp-kadernota met daarin de onderstaande onderwerpen en 
deze ter verzending aan te bieden aan de deelnemers:  
- de autonome ontwikkelingen Conjunctuurschommelingen en het Integraliteitskader van de 
Omgevingswet,  

- onderzoek outputfinanciering versus lumpsumbijdrage,  

- onderzoek wensen en consequenties verminderen of vermeerderen van de milieutaken,  

- speerpunten binnen de taakuitvoering 2017, zijnde onder meer asbest, duurzame energie 
en ketentoezicht,  

- Indexatie 2,2 % loonindexatie en 1,3 % prijsontwikkeling (conform indexatiebrief regio). 
Het voorstel is om genoemde onderwerpen binnen het kader van het vaste geïndexeerde 
lumpsumbudget te financieren. 

  

Vraag 3-b: Is het college bereid om in het algemeen bestuur voor te stellen om in de 
gemeenschappelijke regeling een artikel op te laten waarbij de gemeenteraden ook de 
mogelijkheid krijgen hun zienswijze in te dienen bij de kadernota van de RUD? 
 
Antwoord: Het betreft hier een collegeregeling waarbij het college gemandateerd bevoegd is. 
Binnen de context van de huidige regeling is een maximale inspanning geleverd om uw 
inbreng mee te nemen. Uit de regionale evaluatie van deze aanpak (pilot) zal moeten blijken 
of de aanpak in de toekomst aanpassingen behoeft. Bij de evaluatie zal moeten blijken of 
zo’n artikel dienstbaar is aan deze regeling. 
 

Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Rubin Straalman beleidsmedewerker Milieu 
van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 01 21. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 16UIT01135 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

 

 

M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
 

 
 



  
 
 
 
 

 
 

Schriftelijke vragen   
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  

 
 
Fractie         :  VVD 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

 
Datum 15 februari 2016 
Onderwerp Kadernota RUD 2017 

Toelichting In de kadernota 2017 van de RUD  , die op 9 maart a.s. door het 
Algemeen Bestuur wordt vastgesteld  zijn de (financiële) kaders 
voor de begroting 2017 opgenomen. 
De gemeenteraad heeft niet de mogelijkheid om een zienswijze op 
deze kadernota in te nemen omdat deze mogelijkheid niet in de 
gemeenschappelijke regeling van de RUD is opgenomen. 

Vragen 1.     De kadernota RUD gaat bij het opstellen van de begroting 
2017  uit van een loonindexatie van 2% en een 
prijsindexatie van 2%. 

a.     Komen deze percentages overeen met de percentages 
die door de gemeente Bergen voor 2017 gaat 
hanteren? 

b.     Komen deze percentages overeen met de percentages 
die in de regio voor de gemeenschappelijke regelingen 
worden gehanteerd? 

2.     De RUD wil zich in 2017 profileren met de speerpunten 
asbest, ketentoezicht en duurzaamheid. 

Welke speerpunten van beleid wil het college voor 2017 
aan de gemeenteraad voorstellen? 

3.     Als het Algemeen Bestuur van de RUD instemt met de 
kadernota 2017 is de gemeente Bergen dan gebonden aan 
de voorgestelde percentages en speerpunten? De 
gemeente  Bergen stelt namelijk  in juni 2016 de kadernota 
(perspectiefnota 2017) vast. 

a.     Welk standpunt gaat het college in het Algemeen 
Bestuur in deze innemen? 

b.     Is het college bereid om in het algemeen bestuur voor 
te stellen om in de gemeenschappelijke regeling een 
artikel op te laten waarbij de gemeenteraden ook de 
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mogelijkheid krijgen hun zienswijze in te dienen bij de 
kadernota van de RUD? 

 
Naam en ondertekening 
 
Jan Houtenbos 
Fractie VVD 
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