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Onderwerp : kadernota Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland noord 2020 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 15 december 2018 heeft u ons de kadernota toegezonden waarin de financiële en 
beleidsmatige kaders zijn opgenomen die gelden als opmaat voor uw begroting van 2020. 
Conform de nieuw gemaakte afspraken heeft u de raad verzocht uiterlijk 1 maart 2019 zijn 
zienswijze kenbaar te maken.  
 
De gemeenteraad van Bergen heeft de kadernota behandeld in de raadsvergadering van 14 
februari jl. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de volgende zienswijze heeft 
vastgesteld: 
 
De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2020 van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland noord:: 

 
punt 1:  Omgevingswet: alvorens over te gaan tot het overdragen van taken dient een 
eenduidig overzicht opgesteld te worden over inhoud en impact van deze taken zowel op 
beleids- als financieel niveau. 
punt 2: ontegenzeggelijk zal een schaalvergroting bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van 
goed beleid. Wel moet duidelijk vastgelegd  worden hoe lokaal beleid, lokale voorkeuren en 
lokale initiatieven daarin worden gewaarborgd en welke financiële consequenties verbonden 
zijn aan een regionale aanpak. 
punt 3: Verduurzaming en energietransitie: onduidelijk is wat de financiële consequenties 
kunnen zijn, zowel bij autonome ontwikkeling per gemeente als bij uitbesteden bij de 
Regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland noord. Voordat een besluit kan worden genomen 
over het al dan niet uitbesteden van taken dient (meer) inzicht te worden gegeven in de 
consequenties, zowel gericht op welke taken als op welke financiële consequenties dat met 
zich meebrengt. 
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punt 4: Financieel:Met de grote gemeenschappelijke regelingen zijn regionaal afspraken 
gemaakt over de uitgangspunten voor de kadernota. Op enkele punten wijkt de kadernota 
van de RUD NHN hiervan af. Zo is het  verloopmeerjarenperspectief niet juist ingevuld. De 
stand van de primaire begroting 2019 – 2022 moet het saldo zijn van baten en lasten met 
inbegrip van mutaties aan reserves en niet beperkt tot alleen de lasten. Dit overzicht sluit ook 
niet aan op bijlage B. De financiële meerjarenraming geeft een tekort aan van 1,6 miljoen 
voor 2020. Niet duidelijk is hoe dit wordt gedekt.  
 
In bijlage A worden de gewogen gemiddelden met twee decimalen weergegeven. Op basis 
van de “de financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen” die geldt voor de 
begroting 2020 moet afronding plaatsvinden op 1 decimaal. Daarnaast noemt u 
weerstandsvermogen. Dit moet volgens ons algemene reserve zijn.   
 
Verder is voor de indexering  de loon-/prijsverhouding 70/30 in de uitgangspunten de 
afgesproken. U wijkt hiervan af. De motvering hiervoor achten wij tekort schieten.  
 
Wij gaan ervan uit dat u in uw begroting de vastgestelde financiële uitgangspunten volgt of 
afwijkingen hiervan van een (betere) motivering voorziet. 
 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Fred Wessels, beleidsmedewerker van het 
team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7921. Wilt u bij correspondentie het 
kenmerk 19uit00067 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 
  

mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
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