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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Ontwerp jaarrekening 2017 en ontwerp begroting 2019 Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
1. in te stemmen met de ontwerp jaarrekening 2017 en de ontwerp begroting 2019 van de 

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
2. in te stemmen met de voorgestelde zienswijze dat de stukken geen aanleiding geven om 

een zienswijze in te dienen en deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan 
het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord kenbaar 
te maken 

 
                     
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 28 juni 2018 
Zaaknummer : BB18.00242 
Voorstelnummer : RAAD180086 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 14 juni 2018 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid & Vastgoed 
Opsteller(s) : Fred Wessels 
Telefoonnummer : 088 909 7171 
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
Op 13 april 2018 zijn de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 aangeboden aan de 
gemeenten voor het formuleren van eventuele zienswijze(n). Het dagelijks bestuur van de 
Regionale Omgevingsdienst Noord-Holland Noord heeft in haar vergadering van 19 april de 
ontwerp begroting gewijzigd vastgesteld en aangeboden aan de gemeenten met het verzoek 
de eerdere versie te vernietigen. In dit advies wordt ingegaan op beleidsinhoudelijke en 
financiële effecten die volgen uit genoemde stukken.  
 
Besluitvorming over de begroting 2019 en de jaarrekening 2017 vindt plaats in de 
vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord op 11 juli 2018. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
Kennis neemt van de ontwerp begroting 2019 en de jaarrekening 2017 en instemt met de 
voorgestelde zienswijze en deze per brief aan het dagelijks bestuur van de Regionale 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 
 
2 KEUZERUIMTE 
Op grond van artikel 34 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen (WGR) lid 1 en lid 
3 stelt het algemeen bestuur (AB) van GR Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
de begroting vast voorgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de jaarstukken volgend op 
het jaar waarop zij betrekking heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op 
grond van artikel 28, lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord bij het dagelijks bestuur hun zienswijze aanbieden. Het dagelijks 
bestuur (DB) voegt deze zienswijzen bij de ontwerpbegroting die aan het AB wordt 
toegezonden. Daarnaast kunnen de raden op grond van en artikel 29, lid 3 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord een 
zienswijze geven bij de jaarstukken. 
 

2.1 Beleidskaders 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
Een leefbare gemeente, ‘samen leven, samen werken, samen doen’ en regionale 
samenwerking 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
n.v.t. 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
wet Vergunningverlening Toezicht en Handhaving, Deze wet legt de basis voor de 29 
omgevingsdiensten. In de Gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-
Holland Noord is een invulling van de verplichtingen uit de wet Toezicht en Handhaving 
vastgelegd. 
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3 ADVIES 
Voorgesteld wordt om het ontwerp jaarverslag 2017 en de ontwerp begroting 2019 voor 
kennis aan te nemen. De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord aan te geven 
dat de gemeente Bergen geen zienswijzen in dient. 
 
3.1 Toelichting op het advies 
Jaarstukken 
In het verslag van bevindingen jaarstukken 2017 opgesteld door een onafhankelijk 
accountant is beschreven dat er geen strijdigheden zijn geconstateerd tussen jaarrekening 
en jaarverslag. Wel is een aantal verbeterpunten aangereikt om de interne beheersing van 
processen en bewaking van budgetten verder te optimaliseren (blz. 4 Verslag van 
bevindingen 2017 RUD).  
Tevens wordt opgemerkt dat een bedrag van € 882.000,- is gepresenteerd als onderhanden 
werk. Geconcludeerd wordt dat dit voorkomt uit achterstanden in uit te voeren 
werkzaamheden (zie ook blz. 7 Verslag van bevindingen), waarmee de achterstand verder is 
toegenomen daar tevens een achterstand over 2016 nog open staat. 
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft aangegeven de achterstanden in 
2018 weg te willen werken, mede door inzet van een externe partij die gedurende 2017, via 
Europese aanbesteding, meerjarig is gecontracteerd. 
 
Het spreekt voor zich dat de deelnemende gemeenten van de Regionale Uitvoeringdienst 
Noord-Holland Noord de voortgang in het wegwerken van de achterstanden in uitvoering van 
taken nauwlettend in de gaten zullen houden. 
 
Begroting 
In de voorliggende ontwerp begroting RUD NHN 2019 zijn de bijdragen aan het Masterplan 
ICT en de indexering verwerkt. In het meerjarenoverzicht is daardoor een dalende trend aan 
bijdragen waar te nemen ten gevolge van het lager worden van de jaarlijkse bijdrage aan het 
Masterplan ICT. 
 
De voorstellen rondom de besteding van genoemd resultaat zullen in een later stadium, via 
een begrotingswijziging 2018 aan de raad worden voorgelegd. 
 
Zienswijzen 
De raad van de deelnemende gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijze(n) in 
te brengen aangaan de ontwerp jaarstukken 2017 en de ontwerp begroting 2019. 
De raad wordt voorgesteld om de zienswijzen als verwoord in de bijgevoegde concept brief 
aan het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord. De 
gemeenteraad zelf heeft vanzelfsprekend de bevoegdheid zelf zienswijzen te formuleren en 
of de voorgestelde zienswijzen te redigeren. 
 
3.2 Overwegingen van het college 
Zoals uit de jaarstukken blijkt neemt de achterstand in de uitvoering van de wettelijke taken 
die ondergebracht zijn bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord toe. Dit geeft 
een zorgwekkend beeld. Wij willen een beter inzicht krijgen in de aanpak en de voortgang 
van de achterstanden. Ook met betrekking tot de aangegeven risico’s, waaronder ook de in 
de eerste versie ontwerp begroting 2019 genoemde risico’s rondom outputfinanciering en 
meer-minder taken, willen wij meer zicht op en sturing van deze risico’s bewerkstelligen.  
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
Samenwerking heeft plaatsgevonden binnen het traject verbeteragenda 
Gemeenschappelijke Regelingen. Een traject dat draait binnen de regio Alkmaar.  
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3.4 Participatie, samenspel 
N.v.t. 
 
3.5 Risico’s 
De Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord heeft risico’s benoemd in de ontwerp 
begroting 2019. Deze zijn financieel geschat en per scenario getotaliseerd (zie blz. 20 
Begroting 2019 ontwerp).  
 

3.6 Financiën 
De benodigde weerstandscapaciteit wordt gevormd op basis van een inventarisatie en 
waardering van de risico’s, als vastgelegd in de Nota weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. De totaal benodigde weerstandcapaciteit is € 350.000,-.  
De beschikbare weerstandscapaciteit is € 201.582,-. Daarmee komt het risico voor de 
deelnemers uit op € 148.418,-. Het risico voor de deelnemers wordt naar rato verdeeld. Voor 
de gemeente Bergen bedraagt dit risico € 5.386,- 
 
3.7 Inkoop 
N.v.t. 
 
3.8 Juridische Zaken 
Zie 2. 
 

3.9 Communicatie 
De ontwerp begroting wordt voor een ieder ter inzage gelegd 
 
3.10 Duurzaamheid 
N.v.t. 
 
3.11 Veiligheid 
N.v.t. 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
De ontwerp jaarstukken 2017 en de ontwerp begroting 2019 worden op 11 juli 2018 in de 
vergadering van het algemeen bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland 
Noord vastgesteld. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
 
8. college voorstel Bergen 
9. concept raadsbesluit 
10. Concept brief zienswijzen 
11. toetsingskaders jaarstukken 2017 RUD NHN 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 

 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 


