
 

bezoek: Jan Ligthartstraat 4   Alkmaar   correspondentie: Postbus 175, 1860 AD   Bergen     Tel. (072) 888 00 00 

               www.bergen-nh.nl                          info@bergen-nh.nl    

 
 
 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
t.a.v. het Dagelijks Bestuur 
Postbus 2095  
1620 EB  HOORN 
 

ALG 51 
 

Zienswijze jaarrekening 2020, resultaatbestemming 2020, 
begrotingswijziging 2021 en ontwerpbegroting 2022 van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord. 

 
 
O.00000143 
uitgaand 

Domein : Ruimtelijke Ontwikkeling Ons kenmerk : 21uit01421 
Team : Beleid en Vastgoed Zaaknummer : BB21.00222 
Contactpersoon : Dimitri Druiven Uw brief van : 14 april 2021 
Telefoonnummer : 088 909 7343 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : - Verzenddatum :  
      
   

Onderwerp : 
Zienswijze jaarrekening 2020, resultaatbestemming 2020, begrotingswijziging 
2021 en ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland 
Noord. 

 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 14 april 2021 heeft u ons uw jaarrekening 2020, besluit resultaatbestemming 2020, de 1e 
begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 toegezonden. Conform de afspraken 
heeft u de raad verzocht uiterlijk 25 juni 2021 zijn zienswijze kenbaar te maken. 
 
De gemeenteraad van Bergen heeft de jaarrekening 2020, besluit resultaatbestemming 
2020, de 1e begrotingswijziging 2021 en de ontwerpbegroting 2022 behandeld in de 
raadsvergadering van 17 juni jl. Middels deze brief informeren wij u dat de raad de volgende 
zienswijze heeft vastgesteld: 
 
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de jaarrekening 2020 van de  
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;  
 
2. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Algemeen Bestuur besluit 
resultaatbestemming 2020 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;  
 
3. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2021 van 
de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord;  
 
4. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2022 van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: 
 
a. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 wordt verzocht voorafgaand aan de 
vaststelling van de gemeentebegroting 2022 inzicht te bieden in de gevolgen voor middelen 
en taken met de komst van de Omgevingswet; 
 
b. voor het overige een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord; 
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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 21uit01421 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 
  

mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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