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KADERNOTA 2021 

 

Gemeenschappelijke regeling OD NHN 

 

Tijdigheid 

Is de kadernota op tijd (voor 15 december) ontvangen? 

Ja, verzendatum en ontvangst datum 12 december 2019 

 

Conclusie: 

Geen zienswijze, wel complimenten voor het op tijd indienen 

stukken, zeker omdat er sprake is van nieuwe vormgeving en 

afspraken. 

 

Doelstellingen 2021 

Is inzicht gegeven in doelstellingen 2021, anders dan reguliere 

bedrijfsvoering of bestaand beleid 

ja, opgenomen op pagina 3 en verder 

Toelichting: In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dit zal 

naast inhoudelijke veranderingen ook een effect hebben op de 

manier waarop wordt gewerkt. 

Verduurzaming en energietransitie vragen veel aandacht; maar 

gaan er ook voor zorgen dat wij –gezamenlijk- gaan voldoen aan de 

afspraken die zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord.  

 

Conclusie: 

1. 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; 

2. 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 zullen, zowel bij autonome ontwikkeling per 

gemeente als bij uitbesteden bij de Regionale 

uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, voordat een 
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besluit kan worden genomen over het al dan niet 

uitbesteden van taken dient (meer) inzicht te worden 

gegeven in deze en andere consequenties. 

 

Verwachtingen t.a.v. 2021-2023 

Kort gericht op de drie daaropvolgende jaren, anders dan 

‘reguliere bedrijfsvoering’ of bestaand beleid 

ja, opgenomen op pagina 4. Ook wordt doorkijk gegeven naar 

andere jaren. 

Toelichting: Verduurzaming en Energietransitie zijn doelstellingen 

die voor meerdere jaren van toepassing zijn. Nieuwbouw moet 

gasloos en voor bestaande bouw wordt hard gewerkt aan 

wijkuitvoeringsplannen.  

Ook de doelstellingen voor de invoering van de Omgevingswet 

gelden voor meerdere jaren. De invoering en implementatie staat 

voor 2021 gepland, maar zal ook in 2022 en 2023 de nodige 

aandacht vragen. De nieuwe taken (o.a. voor bodem) en andere 

werkwijze zullen consequenties hebben voor reeds gemaakte 

afspraken. Deze moeten geactualiseerd worden.  

 

Conclusie: 

Geen zienswijze 

 

Doorontwikkeling bestaand beleid 

Kort, concreet, gericht op het komend jaar, anders dan het 

bestaand beleid. 

ja, opgenomen op pagina 4 en verder 

Toelichting: Implementatie Omgevingswet en verduurzaming en 

energietransitie zijn onderdelen van bestaand beleid die ook een 

doorloop hebben in 2021 en verder. De OD NHN ondersteunt de 

deelnemers met inhoudelijke kennis over de omgevingswaarden die 

in de omgevingsvisies en –plannen kunnen c.q. moeten worden 

opgenomen. Met deze inbreng wordt handelingsperspectief geboden 

en kunnen de bevoegde gezagen visies en plannen ontwikkelen 

waarmee een gezonde en veilige leefomgeving wordt gewaarborgd. 

Wat betreft verduurzaming en energietransitie wordt er al veel 

ingezet gepleegd en spelen er vele projecten (o.a. aardgasvrije 

gebouwde omgeving, duurzame energieopwekking) waarbij ook 

wordt gekeken naar de koppelkansen die er zijn.  
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Op de dossiers stikstof en PFAS is de OD NH voorbereid en zal de 

deelnemers ondersteunen. De actualisatie van 

bodemkwaliteitskaarten is al in gang gezet.  

 

Conclusie: 

Geen zienswijze. 

 

Samenvatting 

- Wat gaan we doen? 

- Waarom doe we dit? 

- Wat mag het kosten? 

- Planning 

Ja, opgenomen op pagina 3, 4 en 5  

De volgende vragen zijn daarin beantwoord: 

☒ Wat gaan we doen? 

☒ Waarom doen we dit? 

☒ Wat mag het kosten? 

☒ Planning 

 

Toelichting: Het betreft hier alleen de posten waarvoor extra gelden 

voor worden gevraagd of als autonome ontwikkeling worden 

aangemeld.  

 

Conclusie: 

Geen zienswijze. 

Financiële kengetallen 

- Weerstandsvermogen (2,5%) 

- Indexatie  

Loonindexatie 2021 2,6% 

Prijsindexatie 2021 1,7% 

Loon-prijs (70%-30%) 

Indexatie gemeentelijke bijdrage 2020 2,37% 

- Gemeentelijke bijdrage 

 

☐ Weerstandsvermogen opgenomen 

☒ Indexatie opgenomen 

☒ Indexatie juist berekend (wel met afwijkend percentage) 

☒ Gemeentelijke bijdrage 

Toelichting: In afwijking op de richtlijnen wordt een andere 

verdeelsleutel gehanteerd dan de voorgeschreven 70 % loon-30% 

materieel. Het gevolg is dat er voor twee onderdelen (milieutaken 

76,73% loon en VTH-plustaken 71,78 % loon) een hoger indexcijfer 

wordt gehanteerd dan in de richtlijnen wordt aangegeven. OD geeft 

aan dat de loonkosten zowel voor milieutaken als VTH-plustaken 

hoger zijn dan de 70%. 
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De overhead bedraagt 39,9% en dit wordt veroorzaakt door een 

besparing op het personeel ter dekking van het programma I&A 

(voorheen Masterplan ICT).  

 

Conclusie: 

Een zienswijze inbrengen over het ontbreken van inzicht in 

weerstandvermogen. De percentages zijn opgenomen maar inzicht 

in hoogte budget wordt niet gegeven. 

Verder een opmerking meegeven over uitvoering van Masterplan 

ICT en realisatie van doelstellingen genoemd in dit plan. Ook 

aangeven dat motivatie onvoldoende is voor de indexering van de 

loon-/prijsverhouding 70/30.   

 

Financiële meerjarenraming 

Meerjarenraming 2020-2023 

ja, opgenomen op pagina 7 

 

Toelichting: De in de kadernota opgenomen financiële 

ontwikkelingen van indexering en de latere realisering 

efficiencywinst Masterplan ICT veroorzaken hogere lasten.  

 

 

 

 

 2021 2022 2023 2024 

Basis Begroting 2019-
2022 651.643 634.058 624.652 624.652 

Kaderbrief 0.0 0.0   
Indexatie 15.418 15.418 15.418 15.418 

     

Totaal OD NHN 667.061 649.476 640.070 640.070 

Budget Bergen 653.664 657.875 670.993 670.994 

Verschil -13.397 8.399 30.923 30.924 
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Conclusie: 

Geen zienswijze. Gemeentelijke bijdrage past nagenoeg binnen het 

beschikbare budget. 

 

Overige opmerkingen 

 

 

Ondanks dat er uitleg is gegeven, blijft het opmerkelijk dat de OD 

NHN voor de loonkosten een hoger percentage rekent dan in de 

regeling voorgeschreven is (70%-30%).  

Advies 

 

 

Bovenstaand formulier, leidt tot de volgende zienswijze bij de 

kadernota: 

1. 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; 

2. 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 zullen, 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;  

3. Maak inzichtelijk hoe hoog het weerstandvermogen 

momenteel is. 
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