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1.

samenvatting
besprokene

Opening

De voorzitter heet de aanwezigen welkom.

agendapunt

2.

besluit

Op verzoek van KIES Lokaal wordt een motie vreemd aan de orde van de
vergadering toegevoegd aan de agenda.

Vaststellen van de agenda

HAMERSTUKKEN
agendapunt

voorgesteld
besluit

3.
Voorstel betreft vertegenwoordigers aan te wijzen in diverse
Gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke verbonden
partijen
het vaststellen van de aanwijzing van de vertegenwoordigers in
Gemeenschappelijke regelingen en privaatrechtelijke verbonden partijen
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besluit

agendapunt
voorgesteld
besluit

besluit

agendapunt
voorgesteld
besluit

Conform besloten.

4.
Werkorganisatie BUCH: zienswijze op jaarstukken 2017 en
begroting 2019
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2017 en concept
begroting 2019 GR werkorganisatie BUCH
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de voorlopige
jaarrekening en de concept begroting 2019 van de GR werkorganisatie
BUCH
3. Een positieve zienswijze af te geven op het in 2018 beschikbaar stellen
van de budgetten die in 2017 niet zijn uitgenut (jaarrekening)
Dhr. Bruin (BBB) legt een stemverklaring af. Hij stemt tegen dit voorstel.
Conform besloten.
5.
GGD Hollands Noorden: zienswijze op jaarstukken 2017 en
conceptbegroting 2019
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en de daarin opgenomen
incidentele nacalculatie en de voorgestelde resultaatbestemming(het
negatief resultaat van € 213.000 in mindering te brengen op de algemene
reserve en een aparte bestemmingsreserve te vormen voor Veilig Thuis
waar een bedrag wordt onttrokken van € 5.574); de structurele
doorwerking van de afwijking van de loonindex 2017 in de herziene
begroting 2018 uitsluitend voor het jaar 2018 toe te kennen, omdat hier in
het indexpercentage 2019 al op is geanticipeerd.
2. Gezien het negatieve resultaat leidend tot een negatieve Algemene
reserve, de GGD de opdracht te geven om voor 1 september 2018 met
een plan te komen op welke wijze de negatieve reserve ingelopen zal
worden.
3. De GGD te adviseren om normen te ontwikkelen voor de financiële
kengetallen, zodat de verantwoorde werkelijke financiële kengetallen op
waarde kunnen worden geschat en om in het vervolg een beoordeling
hierop te geven;
4. De GGD te adviseren een reëlere prognose van het jaarrekeningresultaat
te geven via de 2e bestuursrapportage, zodat bij de jaarrekening geen
afwijkingen gemeld hoeven te worden die al eerder in beeld waren.
5. Over de begroting 2019 van GGD HN de volgende zienswijze af te geven:
a. In de begroting 2019 is de bijdrage voor Veilig Thuis vastgesteld op
€ 940.000. Dit bedrag is gebaseerd op een incidentele toekenning in
2018. Dit bedrag kan niet zonder meer structureel opgenomen
worden. Hiervoor dient een afzonderlijk voorstel aan de gemeenten
te worden voorgelegd.
b. Normen te ontwikkelen voor de financiële getallen en deze van een
beoordeling en toelichting te voorzien;
c. In 2018 met een plan te komen op welke wijze de in de
programmabegroting 2019 opgenomen taakstellingen worden
ingevuld.
d. Voor 1 september 2018 de maatschappelijke resultaten te
benoemen voor de beschreven speerpunten en de resultaten te
concretiseren.
e. (Nieuwe) ontwikkelingen financieel en inhoudelijk te onderbouwen
en duidelijker te onderscheiden welke taken en bedragen vallen
binnen de in de begroting genoemde gemeentelijke bijdragen en
voor welke taken en bedragen andere afspraken gelden.
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besluit

agendapunt

voorgesteld
besluit

besluit

agendapunt

voorgesteld
besluit

besluit

agendapunt

voorgesteld
besluit

besluit

agendapunt

voorgesteld
besluit

6. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de
GGD HN kenbaar te maken.
Het amendement van D66 en KIES Lokaal, om punt 3 van de zienswijze aan
te passen, wordt unaniem aangenomen.
Voorstel, inclusief amendement, conform besloten.
6.
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA): zienswijze op
jaarstukken 2017 en begroting 2019
1. In te stemmen met de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019
van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum
Alkmaar (GR RHCA) met in achtneming van de onderstaande
opmerkingen:
 Het resterend batig saldo van € 55.498 ontstaan na aanvulling van de
algemene bestemmingsreserve, geheel uit te keren aan de
gemeenten conform de afgesproken verdeelsleutel;
 Het verzoek om een tabel in de begroting op te nemen met de
standen van reserves met begrote stortingen en onttrekkingen
inclusief een toelichting (herhaaldelijk verzoek).
2. In te stemmen met de conceptbrief met daarin de zienswijze aan het
dagelijks bestuur van de GR RHCA (bijlage 18uit01617)
Het amendement van KIES Lokaal wordt verworpen met 5 stemmen voor
(KIES Lokaal) en 14 stemmen tegen (GL, D66, GB, BBB, VVD, CDA)
Voorstel conform besloten.
7.
Openbaar Lichaam Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVI):
zienswijze op jaarstukken 2017 en begroting 2019
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de
vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar e.o. (VVl);
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept
begroting 2019 van de VVI;
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de
VVI kenbaar te maken
Het amendement van Groen Links, CDA, VVD en GB inzake schone
vuilniswagens wordt unaniem aangenomen.
Voorstel, inclusief amendement, conform besloten.
8.
Cocensus: zienswijze op jaarstukken 2017 en de ontwerpbegroting
2019
A. kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de gemeenschappelijke
regeling Cocensus;
B. in te stemmen met de begroting 2019 van de gemeenschappelijke
regeling Cocensus;
C. Dit besluit, door middel van bijgevoegde brief, aan het Dagelijks Bestuur
van de gemeenschappelijke regeling Cocensus kenbaar te maken
Conform besloten.
9.
Recreatieschap Geestmerambacht: zienswijze op jaarstukken
2017, begrotingswijziging 2018 en begroting 2019
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 en het jaarverslag 2017 van
de Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Geestmerambacht.
2. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de
programmabegroting Recreatieschap Geestmerambacht 2019: De
gemeenteraad geeft een positieve zienswijze af ten aanzien van de
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besluit

agendapunt

voorgesteld
besluit
besluit

concept programmabegroting 2019. De gemeenteraad beveelt aan om de
risico’s in de loop van 2018 opnieuw te inventariseren en kwantificeren en
op te nemen in de programmabegroting 2020.
3. Geen opmerkingen te geven ten aanzien van de begrotingswijziging
Recreatieschap Geestmerambacht 2018
Conform besloten
10. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN): zienswijze op
jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019
1. kennis te nemen van de jaarstukken van de Veiligheidsregio NHN;
2. in te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming;
3. zienswijzen af te geven als opgenomen in de zienswijzebrief
Conform besloten.

BESPREEKSTUKKEN
agendapunt
voorgesteld
besluit

samenvatting
besprokene
tekst ingediende
stukken

11.
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD):
zienswijze op jaarstukken 2017 en ontwerpbegroting 2019
1. kennis te nemen van de concept jaarrekening 2017 en de concept
begroting 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
Noord;
2. dat de voorliggende jaarstukken, bestaande uit de jaarrekening 2017 en
de concept begroting 2019 RUD NHN, geen aanleiding geven om een
zienswijze in te dienen
De openstaande vragen van het CDA zijn naar tevredenheid beantwoord.
geen

stemming

Unaniem

besluit

Conform besloten.

agendapunt
voorgesteld
besluit

12. Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland (WNK): zienswijze
op jaarrekening 2017 en begroting 2019
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 van WNK
Personeelsdiensten.
2. Een positieve zienswijze af te geven voor de begroting 2019 van WNK
Personeelsdiensten en de volgende aanvullende zienswijzen mee te
geven:
- dat het bestuur van WNK Personeelsdiensten met een plan van
aanpak voor het wegwerken het stuwmeer aan vakantiedagen komt,
en dit voortaan opneemt in de risicoparagraaf,
- dat er een plan van aanpak komt voor het substantieel verlagen van
het aantal werknemers waarmee geen functioneringsgesprek is
gevoerd,
- dat de directie uitlegt hoe zij de loondispensatie gaat aanpakken en
hiertoe een plan opstelt met specifieke aandacht voor de financiële
situatie van de kwetsbare medewerkers.
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samenvatting
besprokene

- dat de directie toezegt dat bij de volgende begroting de 'private baten
strategie' en het bijbehorende plan van aanpak een prominente plek
krijgen.
3. Deze besluiten door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de GR
WNK kenbaar te maken.
De zienswijze is aangepast naar aanleiding van de commissievergadering.
Op verzoek van het CDA wordt er nog een kleine aanvulling op de zienswijze
gedaan.

tekst ingediende
stukken
stemming

Unaniem

besluit

Conform besloten

agendapunt

13.

samenvatting
besprokene

agendapunt
samenvatting
besprokene

Motie vreemd aan de orde van de vergadering

Mevr. Glas (KL) geeft een toelichting op de motie inzake:
Uitbreiding/afronding pilot/experiment doorstroomwoningen “Altamira”
Schoorl.
Na een toelichting door weth. Westerkamp wordt besloten de motie niet in te
dienen.

14.

Sluiting

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Bergen, 29 juni 2018
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