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Onderwerp : Zienswijze op kadernota 2021 OD NHN 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 12 december 2019 heeft u ons de kadernota OD NHN 2021 toegezonden waarin de 
financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen die gelden als opmaat voor uw begroting 
van 2021. Overeenkomstig de (nieuwe) gemaakte afspraken heeft u de raad verzocht 
uiterlijk 1 maart 2020 zijn zienswijze kenbaar te maken. 
 
De gemeenteraad van Bergen heeft de kadernota behandeld in de raadsvergadering van 13 
februari 2020. Met deze brief informeren wij u dat de raad de volgende zienswijze heeft 
vastgesteld. 
 
Omgevingswet en Energietransitie 
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. 
 
De schaalvergroting zal bijdragen aan de ontwikkeling van goed beleid, echter wel moet  
duidelijk vastgelegd worden hoe lokaal beleid, lokale voorkeuren en lokale initiatieven daarin 
worden gewaarborgd en wat de financiële consequenties zijn, zowel bij autonome 
ontwikkeling per gemeente als bij uitbesteden bij de OD NHN. Voordat een besluit kan 
worden genomen over het al dan niet uitbesteden van taken dient (meer) inzicht te worden 
gegeven in deze en andere consequenties. 
 
Financiële kengetallen 
Het weerstandvermogen is aangegeven als een percentage (2,5%), echter er ontbreekt een 
bedrag, waardoor niet inzichtelijk is hoe hoog het weerstandvermogen momenteel is. 
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Tot slot heeft de raad besloten de volgende vragen en opmerkingen mee te geven: 

- Wat is de stand van zaken wat betreft de uitvoering van het Masterplan ICT en 
realisatie van doelstellingen genoemd in dit plan;  

- De motivatie over de indexering van de loon-/prijsverhouding 70/30 is onvoldoende. 
Hier dient een betere verklaring voor te komen. 

 
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 Dimitri Druiven, beleidsmedewerker van 
het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7343. Wilt u bij correspondentie 
het kenmerk 20uit00225 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
  

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