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Onderwerp : 
Zienswijzen jaarrekening 2015 en begroting 2017 van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 12 april 2016 hebben wij de jaarrekening 2015 en de begroting 2017 ontvangen van uw 
dienst. Wij hebben waardering voor uw inspanningen om de begroting van de 
gemeenschappelijke regeling op te stellen en voor de door uw dienst geleverde inzet.  
 
De gemeenteraad van de gemeente Bergen heeft in zijn vergadering van 23 juni 2016 
kennisgenomen van de door u toegezonden stukken. De begroting wordt met een positief 
resultaat afgesloten. De gemeenteraad merkt wel op dat het weerstandsvermogen van de 
RUD momenteel € 0,- bedraagt. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee. Niet alleen voor 
de RUD, maar ook voor de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. De 
gemeenteraad vraagt u dan ook hier extra aandacht aan te besteden en te komen met een 
voorstel waarin oplossingsrichtingen zijn opgenomen.  
 
Zienswijzen jaarrekening 2015 

De raad en het college nemen kennis van de ontwerpjaarrekening 2015 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 
en daarbij een positieve zienswijze af te geven, onder voorbehoud van het: 

- opnemen van het aantal inwoners per deelnemer; 
- opnemen verdeelsleutel per deelnemer en de bijdrage die is gedaan; 
- opnemen kengetallen zoals voorgeschreven in het Besluit Begroting en 

Verantwoording (BBV). 
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Zienswijzen begroting 2017 
De raad en het college stemmen in met de vaststelling van de begroting 2017 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) 
en daarbij een positieve zienswijze af te geven, onder voorbehoud van het in acht nemen 
van de volgende zienswijzen: 

- de op basis van de BBV verplichte prognosebalans beperkt zich tot het jaar 2017. Dit 
moet volgens de richtlijnen een meerjarige prognose zijn; 

- op pagina 31 wordt een overzicht gegeven van de compensatie per deelnemer voor 
het jaar 2017. Het zou daarmee voor de hand liggen dat dit bedrag in mindering 
wordt gebracht op de te betalen bijdrage voor het jaar 2017; 

- het is wenselijk dat er een specificatie komt van de opbouw van de nieuwe 
lumpsumbijdrage per 1-1-2017. 

 
Verder willen wij u nog adviseren: 

-  Om in de volgende begroting een duidelijke indeling te maken tussen wettelijke taken 
en plustaken en de kosten die hiermee samenhangen. Op deze wijze is het voor de 
individuele gemeenten duidelijk wat een wettelijke taak is en wat een plustaak is. 

- Het investeringsoverzicht laat een verloop zien t/m 2017. De RUD heeft aangegeven 
-  dat 2016 gebruikt zal worden om het meerjareninvesteringsplan te updaten. 

Dringendadvies aan de RUD om deze actie zo spoedig mogelijk op te pakken. De 
kapitaallasten leggen voor een groot deel beslag op de exploitatielasten van de RUD. 
Grote  verschuivingen in de investeringen hebben consequenties voor de exploitatie 
en daarmee op het verwachte resultaat van de RUD. 

- Op pagina 34 staat de totale begroting van de RUD inclusief provinciale plustaken 
opgenomen. Het advies is om in deze totaalbegroting de plustaken voor de provincie 
apart in beeld te brengen (bijvoorbeeld een apart programma). Dit bevordert de 
inzichtelijkheid. Het overschot of tekort van dit programma kan dan via een 
bestemmingsreserve worden opgevangen. 

- De programmaverantwoording dient een ‘zelflezend’ stuk te zijn, zonder verwijzing 
naar andere documenten. 

-  Verantwoording op te nemen op de doelstellingen uit de begroting 2015. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Zefran Hussain, beleidsmedewerker Milieu 
van het team Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 01 21. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 16UIT03850 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

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