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Regionale UitvoeringsDienst NHN Zienswijze Jaarstukken 2017 en begroting 2019 

 

 
 
 
Alkmaar 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
b e s l u i t  
1. In te stemmen met de jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord en met de daarbij weergegeven zienswijze als genoemd in 
het raadsvoorstel;  

2. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord.  
 
Zienswijze  
De voorliggende jaarstukken, bestaande uit de jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 
RUD NHN, geven ons aanleiding erop aan te dringen dat een duidelijk deel van het resultaat van 
2017 terug wordt gegeven aan de gemeente. 
 
 
Bergen 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
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 

 
 
Castricum 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
kennis te nemen van de concept jaarrekening 2017 en de concept begroting 2019 van de 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord 
de voorliggende jaarstukken, bestaande uit de jaarrekening 2017 en de begroting 2019 RUD NHN, 
geven ons geen aanleiding om een zienswijze in te dienen  
 
 
Heiloo 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2017 
2. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de begroting 2019 
3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de RUD NHN kenbaar te 

maken. 
 
 
 

http://www.alkmaar.nl/
http://www.bergen-nh.nl/
http://www.castricum.nl/
http://www.heiloo.nl/
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Heerhugowaard 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
Uw Raad wordt voorgesteld om: 
 

1. de begrote bijdrage voor milieutaken bij de RUD NHN ad € 635.839,- op te nemen in de 
begroting 2019.  

2. De zienswijze bij de begroting 2019 en de jaarstukken 2017 vast te stellen. De zienswijze 
luidt : 

 
Ten aanzien van de jaarrekening 2017:  
a) In 2014 is reeds in het bedrijfsplan opgenomen dat deelnemers een inkijkmogelijkheid 

zouden krijgen in het zaaksysteem van de RUD NHN. Hierdoor kunnen deelnemers 
zonder de RUD te belasten informatie verkrijgen over lopende procedures en het 
inrichtingen bestand. Tot op heden is deze inkijkmogelijkheid er nog niet. Inmiddels is 
het masterplan ICT vastgesteld en is begonnen met de uitvoering hiervan. Graag 
vernemen wij wanneer de inkijkmogelijkheid voor de deelnemers een feit is. 

b) In 2017 zijn de geplande controles bij inrichtingen in Heerhugowaard en een aantal 
andere deelnemers  niet gehaald. Er worden door u een aantal moverende redenen 
aangevoerd. Er wordt tevens gesteld dat de niet uitgevoerde controles alsnog in 2018 
zullen worden uitgevoerd. Wij willen graag met u in overleg treden over uw planning en 
de wijze waarop u de achterstanden gaat inhalen .  

 
Ten aanzien van de begroting 2019: 
a) De implementatie van de Omgevingswet speelt bij de RUD NHN maar ook bij alle 

deelnemers . Heerhugowaard vindt het van groot belang dat er een goede 
samenwerking en communicatie plaats vindt met deelnemers.  

b) In 2018 vindt  besluitvorming plaats over een nieuwe financieringsvorm 
Heerhugowaard  vindt het belangrijk dat het huidige takenpakket binnen het gestelde 
budget uitgevoerd kan blijven worden. Wij hebben vooralsnog een voorkeur voor 
outputfinanciering.  In tegenstelling tot de lumpsumfinanciering  krijgen wij dan 
volledige transparantie over de kosten en taken die bij de RUD zijn ondergebracht.   

c) Deelnemers hebben in het AB ingestemd met het masterplan ICT en de uitvoering 
daarvan. Met de aanschaf en het actualiseren van applicaties  de komende jaren zijn 
financiële risico’s gemoeid. Wij vernemen graag hoe de RUD NHN deze risico’s 
monitort en hoe over de voortgang naar deelnemers wordt gecommuniceerd. De 
gemeenteraad van Heerhugowaard gaat ervan uit dat uitvoering binnen gestelde 
budget wordt uitgevoerd. 

 
 
Langedijk  
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
1. in te stemmen, onder voorwaarden, met de ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 en 

de in de bijgevoegde conceptbrief opgenomen zienswijzen in te dienen; 
2. het Dagelijks Bestuur van de RUD NHN conform bijgaande (zienswijze)brief te informeren over 

uw besluit. 
 
Uw raad wordt voorgesteld een zienswijze af te geven bij de begroting 2019 van de RUD NHN. 
 
 
1. In 2018 vindt besluitvorming plaats over een nieuwe financieringsvorm plaats. Langedijk vindt 

het belangrijk dat het huidige takenpakket binnen het gestelde budget uitgevoerd kan blijven 
worden. Wij hebben vooralsnog een voorkeur voor outputfinanciering. In tegenstelling tot de 

http://www.heerhugowaard.nl/
http://www.gemeentelangedijk.nl/
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lumpsumfinanciering krijgen wij dan volledige transparantie over de kosten en taken, die bij de 
RUD zijn ondergebracht en ook daadwerkelijk door de RUD NHN worden uitgevoerd. 

2. De implementatie van de Omgevingswet speelt bij de RUD NHN maar ook bij alle deelnemers. 
Langedijk vindt het van groot belang dat er een goede samenwerking en afstemming 
plaatsvindt met deelnemers. 

3. Deelnemers hebben in het AB ingestemd met het Masterplan ICT en de uitvoering daarvan. 
Met de aanschaf en het actualiseren van applicaties in de komende jaren zijn financiële 
risico’s gemoeid. Wij vernemen graag hoe de RUD NHN deze risico’s monitort en hoe over de 
voortgang naar deelnemers wordt gecommuniceerd. De gemeenteraad van Langedijk gaat 
ervan uit dat de taken binnen gestelde budget worden uitgevoerd. 

 
Uw raad wordt voorgesteld een zienswijze af te geven bij de jaarstukken 2017 van de RUD NHN 
 
1. De implementatie van de Omgevingswet speelt bij de RUD NHN maar ook bij alle deelnemers. 

Langedijk vindt het van groot belang dat er een goede samenwerking en afstemming is op dit 
onderwerp met de deelnemers 

2. In 2014 is reeds in het bedrijfsplan opgenomen dat deelnemers een inkijkmogelijkheid zouden 
krijgen in het zaaksysteem van de RUD NHN. Hierdoor kunnen deelnemers zonder de RUD te 
belasten informatie verkrijgen over lopende procedures en het inrichtingen bestand. Tot op 
heden is dat nog niet gebeurd. Inmiddels is het masterplan ICT vastgesteld en is begonnen 
met de uitvoering. Graag vernemen wij wanneer de inkijkmogelijkheid voor de deelnemers een 
feit zal zijn. Indien de RUD NHN een ander softwarepakket gaat gebruiken dan nu het geval 
is, zouden wij graag zien dat deze mogelijkheid als een eis wordt meegenomen bij 
aanbesteding 

3. In 2017 zijn de geplande controles bij inrichtingen in Langedijk en een aantal andere 
deelnemers niet gehaald. Er worden door u een aantal moverende redenen aangevoerd. Er 
wordt tevens gesteld dat de niet uitgevoerde controles alsnog in 2018 zullen worden 
uitgevoerd. Wij willen graag inzicht in de wijze waarop u de achterstanden gaat inhalen. 

4. Graag zien wij een nadere verklaring van het niet besteden van de € 392.000,-- maal twee 
ten behoeve van “Handhavingsuitvoeringsprogramma voor de plustaken 2016-2018”. 
 
 
Uitgeest 
 
Voorliggend collegebesluit: 
 
 

http://www.uitgeest.nl/

