
 

agendaverzoek aan presidium 
Agendaverzoek Presidium 
Zaaknummer :  
Documentnummer : CONCEPT 
Onderwerp : Zienswijzen kadernota’s gemeenschappelijke regelingen 
Opsteller : Divers  
Portefeuillehouder(s) : Divers 

Zienswijzen kadernota's verschillende agendaverzoek aan presidium  
Reden van agendering 
Omschrijf duidelijk: waarom moet dit voorstel naar een informatie / presentatie bijeenkomst,  
alleen de algemene raadscommissie, of ook de raad.  Wat is hierbij de bevoegdheid van de 
raad? Keuze uit: 

 Informeren 
 Oriënteren,verkennen 
 Kaderstelling, verordendebevoegdheid, budgetrecht 
 Evalueren en controleren 
 Adviseren en beleidsvorming 

 
Omschrijving:  
 
Conform de notitie informatievoorziening is de raad bevoegd een zienswijze af te geven op de 
ingediende kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen. Voor u liggen de concept 
kadernota 2021 van de gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente Bergen in 
deelneemt. 
 

 
Kern van de zaak 
Waar draait het om bij de behandeling en zo mogelijk de  besluitvorming? Dit moet terug te 
vinden zijn in het raadsvoorstel en mogelijk ook in het eventuele raadsbesluit. Met behulp van 
dit agendaverzoek moet het presidium kunnen beslissen of het onderwerp wordt geagendeerd, 
op welke wijze en hoeveel tijd er voor nodig is. 
 
De kadernota heeft betrekking op het kaderstellende rol van de raad. In de zienswijzen wordt 
de raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze af te geven op de voorliggende stukken. 
Deze zienswijzen worden aan de dagelijks besturen van de gemeenschappelijke regelingen 
gezonden, zodat de zienswijze van de raad van de gemeente Bergen meegewogen kan 
worden bij besluitvorming in de algemeen besturen. Het betreffen de volgende 
gemeenschappelijke regelingen: 

1. Werkorganisatie BUCH 
2. Gezondheidsdienst Hollands Noorden 
3. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
4. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
5. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
6. Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland 
7. Vuilverbrandingsinstallatie 
8. Cocensus 

 
Voorgestelde wijze van bespreking 
In welke fase van de beleidsontwikkeling bevinden we ons? Keuze uit: 

 Horen samenleving (op welke wijze en in welke vorm) 

AGENDAVERZOEK VAN HET COLLEGE AAN HET PRESIDIUM 



 

 Brainstormen en kaderstelling (op welke wijze en in welke vorm) 
 
Start besluitvormingstraject.  Keuze uit:  

 Informeren (biedt de mogelijkheid om vooraf technische vragen te stellen door raads- en 
commissieleden) 

 Opinie vorming (discussie in de commissie) 
 Besluitvorming (is het stuk rijp voor behandeling in de raad en wat moet daar nog aan de 

orde komen)  
 
Vink aan, meer dan één mogelijkheid kan 

 
Doel: wat wordt bereikt met de bespreking 
Wat wil je bereiken met de behandeling? 
Volgende stap in het ontwikkelings- of  besluitvormingsproces. Keuze uit: 

 Te weten…. 
 Besluit voorleggen aan de raad 

 
Bijlagen 
Concept rb/rv  
Notitie  
Anders  
Datum indiening  

 
In te vullen door de Griffie 
 
 Datum Sessie d.d. Ter bespreking Ter advisering 
Besluit presidium     

 
Anders  

 
 

 
Opmerkingen 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Zienswijze concept kaderbrief 2021 Gemeenschappelijke 

Regeling Werkorganisatie BUCH 
 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept kadernota 2021 van  
            de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH  
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van  
            Werkorganisatie BUCH kenbaar te maken. 
 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 11 februari 2020 
Zaaknummer : BB20.00018 
Voorstelnummer : RAAD200004 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 11 februari 2020 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Adviseurs 
Opsteller(s) : Sander Verhaar 
Telefoonnummer : 088 909 7662 
Bijlagen:  : 2 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
Op 26 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen.   
 
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang 
van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari de Kaderbrief aan te leveren. In 
deze kaderbrief zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. 
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten 
aanzien van deze kaderbrief.  
 
Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke 
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
 
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de concept 
Kaderbrief 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH. 
 
KEUZERUIMTE 
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.  
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten 
de Gemeenschappelijke Regeling zelve, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) en de 
bovengenoemde notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kaderbrief uiterlijk 15 
december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af 
te geven.   
 
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij 
een andere zienswijze vast te stellen dat hetgeen door het college wordt voorgesteld. 
 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
Conform de P&C cyclus van Werkorganisatie BUCH dient de Kaderbrief uiterlijk 15 
december door het bestuur aan de raden te worden toegezonden. 
 
In deze kaderbrief wordt het beeld geschetst van de financiële uitgangspunten voor de 
begroting 2021. In het eerst kwartaal van 2020 worden de beleidsmatige speerpunten voor 
2021 en de eventueel daaruit voortvloeiende financiële zaken in beeld gebracht en 
opgenomen in de concept begroting 2021 die uiterlijk 15 april door het bestuur voor 
zienswijzen aan de raden wordt aangeboden. 
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In de concept Kaderbrief 2021 wordt voorgesteld om gezien het beeld van de laatste jaren 
en de verwachte toekomstige ontwikkelingen de indexatie op de loonsom met ingang van 
2021 te verhogen van de huidige 2% naar 3%.  
 
Verder wordt de indexatie van de overige zaken aangepast aan de hand van de meest 
actuele indexcijfers uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 2019.  
 
Wij adviseren om een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de concept kaderbrief 
2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.  
 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCH-
breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH. 
 
RISICO’S  
N.v.t. 
 
FINANCIËN  
Afgestemd met: business controller 
Er zijn financiële gevolgen maar nog niet op dit moment. De financiële verwerking van de 
aangepaste financiële uitgangspunten vindt plaats in de begroting 2021. 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
N.v.t.  

 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkorganisatie BUCH per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. 
 
BIJLAGEN 
1. Zienswijzebrief  

2. Kaderbrief 2021 Gemeenschappelijke Regeling BUCH 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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RAADSVOORSTEL 

Onderwerp : Zienswijze kadernota 2021 GGD Hollands Noorden 
 

 

 
Voorgesteld besluit : 
 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 
kadernota 2021 van de GGD Hollands Noorden 

 
2. Aanvullend verzoeken wij de GGD om 

a. bij het uitwerken van de vier focuslijnen in de begroting 
2021, de beoogde resultaten en effecten per focuslijn te 
beschrijven; 

b. in de begroting 2021 het onderscheiden van GR taken en 
aanvullende diensten verder door te zetten.   

 
3. Wij geven aan dat voorstellen voor bestemming van het 

resultaat 2019 niet in de kadernota horen, maar bij de 
behandeling van de betreffende jaarstukken.  

 
4. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het 

dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden kenbaar te 
maken. 

 
 
 

Geheimhouding  Ja  
 
 Nee 

 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 11 februari 2020 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer :  
Commissie : Bestuurlijke Zaken  
Commissie d.d. : 11 februari 2020 
Soort agendering : Ter besluitvorming 
Agendapunt :  
Team : Samenleven Beleid 
Opsteller(s) : Meike Molenaar 
Bijlagen:  : 2 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
Op 26 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen.   
 
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang 
van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari de Kadernota aan te leveren. In 
deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. 
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten 
aanzien van deze kadernota.  
 
Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke 
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
 
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2021 
van GGD Hollands Noorden. 
 
KEUZERUIMTE  
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.  
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten 
de Gemeenschappelijke Regeling zelve, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) en de 
bovengenoemde notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 
december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af 
te geven.   
 
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij 
een andere zienswijze vast te stellen dat hetgeen door het college wordt voorgesteld. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
Toelichting bij 1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 
van de GGD Hollands Noorden: 
 
De GGD stelt voor om vanaf 2021 met vier focuslijnen te werken en de huidige programma 
indeling los te laten. De huidige vijf programma’s zijn:  

- Jeugd 
- Infectieziektebestrijding 
- Kwetsbare burger 
- Onderzoek, beleid & Preventie 
- Veilig Thuis. 

De vier nieuwe focuslijnen zijn:  
- Gezond opgroeien  
- Gezond ouder worden  
- Meedoen naar vermogen  
- Gezonde leefomgeving 
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Wij ondersteunen de focus op de vier lijnen omdat dit aansluit bij de ontwikkelingen in de 
samenleving en de input vanuit de gemeenteraden. Ook sluiten de focuslijnen aan bij 
inzichten op het gebied van gezondheid en de verantwoordelijkheden van GGD en 
gemeenten. 
 
Het loslaten van de programma indeling komt de wendbaarheid van de GGD ten goede. 
Daarbij blijft voor de P&C documenten Begroting en Jaarstukken de wet en regelgeving 
o.b.v. het Besluit Begroting en Verantwoording van toepassing.  
 
De GGD geeft aan dat het weerstandsvermogen verbetert. Een gezonde organisatie, vanuit 
financieel, juridisch en bedrijfsmatig oogpunt, is voorwaardelijk voor het uitvoeren van de GR 
taken. 
 
Toelichting bij 2. Aanvullend de GGD Hollands Noorden te verzoeken om 

a. bij het uitwerken van de vier focuslijnen in de begroting 2021, de beoogde 
resultaten en effecten per focuslijn te beschrijven; 

b. in de begroting 2021 het onderscheiden van GR taken en aanvullende 
diensten verder door te zetten.   

 
Gemeenten verwachten een kader om te kunnen sturen op resultaten en maatschappelijke 
effect, met waar mogelijk prestatie indicatoren. Binnenshuis heeft de GGD veel 
gezondheidsinformatie die voor dit laatste gebruikt kan worden. 
 
In de Wet publieke gezondheid staan de verantwoordelijkheden en taken van gemeente en 
de gemeentelijke gezondheidsdienst. In de gemeenschappelijke regeling GGD HN zijn 
hierover afspraken gemaakt. Gemeenten willen kunnen sturen op de kwaliteit van de 
basistaken publieke gezondheid, die zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling 
(GR). De zienswijze van de raden zou met name moeten gaan over de GR taken van de 
GGD. Deze dienen inhoudelijk zichtbaar te blijven binnen de nieuwe indeling op focuslijnen. 
 
Gemeenten verwachten dan ook, in lijn met eerdere zienswijzen, dat de basistaken van de 
gemeenschappelijke regeling GGD goed te onderscheiden zijn van aanvullende 
dienstverlening. De GGD is in de begroting 2020 gestart met dit onderscheid. Gemeenten 
mogen verwachten dat de GGD de gewenste transparantie in de begroting 2021 inhoudelijk 
en financieel biedt.  
 
Vanuit het perspectief van gemeenten worden de GR taken bekostigd met de GR bijdragen 
en worden aanvullende diensten voor gemeenten of derden afzonderlijk bekostigd, op basis 
van dienstverleningsovereenkomsten of andere afspraken. Dit onderscheid zien we terug in 
de bijlagen 1 en 3 bij de kadernota. Van afzonderlijke onderwerpen die in de kadernota 
genoemd worden, is echter steeds niet duidelijk of deze bekostigd worden vanuit de GR of 
op een andere manier (bijvoorbeeld Stevig Ouderschap, logopedische ondersteuning, 
aanpak overgewicht). 
In bijlage 5 wordt een overzicht van diensten gegeven, met onderscheid tussen GR taken, 
wettelijke taken GGD, wettelijke taken gemeenten en overige aanvullende diensten.  
 
De GGD geeft niet aan onder welke governance-categorie de Kinderopvang en Veilig Thuis 
vallen in 2021 (bijlage 2 en 4). De bijdrage voor de uitvoering van het 
rijksvaccinatieprogramma (RVP)  is opgenomen onder de GR taken. Deze taak is in 2019 en 
2020 gebaseerd op een dienstverleningsovereenkomst van de GGD met 17 afzonderlijke 
gemeenten. De uitvoering van het RVP is wettelijk gekoppeld aan de uitvoering van de 
jeugdgezondheidszorg. Besluitvorming over de governance is aan de gemeenten. 
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In de vorige kadernota (2020) heeft de GGD een verzoek tot wijziging van de GR GGD HN 
aangekondigd. Deze wijziging betreft met name een aanpassing aan de in 2015 gewijzigde 
Wet Gemeenschappelijke Regelingen en een aanpassing ten gevolge van het 
informatieprotocol gemeenschappelijke regelingen. Een wijziging voor de governance voor 
aanvullende diensten kan gelijktijdig ter besluitvorming worden voorgelegd en is relevant 
voor de begroting 2021. 
 
Toelichting bij 3. Aan te geven dat voorstellen voor bestemming van het resultaat 2019 niet 
in de kadernota horen, maar bij de behandeling van de betreffende jaarstukken. 
 
Over 2019 wordt in 2e Bestuursrapportage GGD Hollands Noorden (Burap) een voordelig 
jaarresultaat van € 1.223.000 verwacht. De GGD geeft aan dit positieve resultaat 
overwegend incidenteel van aard is. De GGD stelt voor om een bestemmingsreserve voor de 
ICT-agenda 2020-2023 te vormen. Daarnaast wordt voorgesteld om de algemene reserve 
versneld te versterken. Voorstellen voor bestemming van het resultaat 2019 horen thuis bij 
het aanbieden van de jaarstukken 2019. Deze jaarstukken worden gelijktijdig met de 
begroting 2021 voor zienswijze aangeboden in april 2020. 
 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.  
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland 
Noord.  
 
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCH-
breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting GGD 
Hollands Noorden. 
RISICO’S  
GGD Hollands Noorden heeft risico’s geformuleerd. De financiële effecten van de risico’s zijn 
verwerkt in de begroting. 
 
FINANCIËN  
De kadernota is financieel gezien akkoord. Getoetst zijn het weerstandsvermogen ,de 
indexatie en de gemeentelijke bijdragen.  
 
Weerstandsvermogen 
Vooruitlopend op de jaarstukken 2019, wordt een verbetering van de algemene reserve 
verwacht. Deze komt, na voorgestelde bestemming, op 1,8% van de totale lasten, waardoor 
weer een goed weerstandsvermogen aanwezig is. Ook de weerstandscapaciteit (de 
beschikbare reserve afgezet tegen de risico’s) komt op een goed niveau.  
 
Indexatie 
De indexatie is toegepast conform financiële uitgangspunten gemeenschappelijke 
regelingen, de verhouding loon/prijs wijkt af van 70/30, maar is evenals in 2020 vastgesteld 
op 74/26 omdat de GGD relatief meer personele dan materiele kosten verwacht.  
 
Gemeentelijke bijdrage GR taken 
De gemeentelijke bijdragen voor GR taken zijn gebaseerd op de bijdragen 2020 en 
demografische invloeden. De GGD vraagt geen middelen voor nieuw beleid. 
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De bijdrage voor de uitvoering van het rijksvaccinatieprogramma is opgenomen onder de GR 
taken. Financieel gezien wijzigt de bijdrage RVP per gemeente niet.  
 
Gemeentelijke bijdrage aanvullende diensten  
Ter informatie hieronder een toelichting op de bijdragen voor enkele aanvullende diensten: 
 
De nieuwe taak op basis van de WvGGZ (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) is 
opgenomen, waarbij de lasten gelijk zijn aan de baten. Op het moment van opstellen van de 
Kadernota waren de totaalkosten en de bijdrage per gemeente voor uitvoering van taken 
WvGGZ niet definitief bekend omdat de besluitvorming daarover nog niet was afgerond. Het 
totaalbedrag en de bijdrage per gemeente zijn opgenomen onder voorbehoud van de 
besluitvorming en van een door de gemeenten te bepalen verdeelsleutel (verwacht medio 
december 2019).  
 
De bijdrage die de GGD per gemeente heeft opgenomen voor Veilig Thuis is conform 
afspraken. 
Gemeenten hebben besloten tot een verdeelsleutel voor de kosten: 50% is gebaseerd op 
inwonertal en 50% op gebruik. Vanaf 2021 is de bijdrage per gemeente voor Veilig Thuis 
exclusief de bijdrage vanuit de Decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang (DUVO). De 
gemeenten Den Helder en Alkmaar ontvangen DUVO middelen. Conform afspraken zetten 
zij deze deels in voor Veilig Thuis. Zij betalen dit rechtstreeks aan de overige gemeenten.  
  
Er is sprake van uitbreiding van aanvullende diensten ad. 323.000. Dit betreft gemaakte 
afspraken voor aanvullende dienstverlening in 2019 en 2020 met één of enkele gemeenten. 
Continuering van deze activiteiten in 2021 leidt tot een structurele verhoging ten opzichte van 
de programmabegroting 2020.  
 
Overig 
De GGD anticipeert, met voorstellen in deze kadernota, op bestemming van het jaarresultaat 
2019. De voorstellen horen thuis bij het aanbieden van de jaarstukken 2019.  
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
n.v.t.  

 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van GGD Hollands Noorden per brief 
geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. 

 
BIJLAGEN 
1. Zienswijzebrief aan GGD Hollands Noorden 

2. Kadernota 2021 GGD Hollands Noorden 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
N.v.t. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
De heer M. Schroor     Mevrouw H. Hafkamp 
Secretaris      burgemeester 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Zienswijzen Kadernota 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord, Regionaal Risicoprofiel 2020-2021 Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord en Regionaal Beleidsplan 2020-2023 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
 

1.  Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2021 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

2.  Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Regionaal Risicoprofiel 
2020-2021 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

3.  Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van het Regionaal Beleidsplan 
2020-2023 van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

4. Deze zienswijzen door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 11 februari 2020 
Zaaknummer : BB19.00634 
Voorstelnummer : RAAD190241 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 11 februari 2020 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Toezicht, Handhaving en Veiligheid 
Opsteller(s) : Denan Slatina 
Telefoonnummer : 088 - 909 7318 
Bijlagen:  : 6 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
Op 26 april 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie ‘Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen’. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van de raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen. 
 
Onderdeel van dit raadsbesluit is om de gemeenschappelijke regelingen met ingang van het 
begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari 2019 de Kadernota 2020 aan te leveren. In 
deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. 
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten 
aanzien van deze kadernota. Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de 
beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de 
gemeenschappelijke regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
 
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2021 
van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Samen met de Kadernota 2021 wordt zowel 
het Regionaal Risicoprofiel 2020-2021 als het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan de gemeenteraden voor zienswijze aangeboden.  
 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een gemeenschappelijke regeling van zeventien 
gemeenten. De burgemeesters van de zeventien gemeenten vormen het algemeen bestuur 
van de veiligheidsregio. Het algemeen bestuur stelt het Regionaal Risicoprofiel 2020-2021, 
het Regionaal Beleidsplan 2020-2023 en de Kadernota 2021 vast. 
 
KEUZERUIMTE 
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. Daarnaast is de 
werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten de 
Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde 
‘Financiële Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR)’ en de bovengenoemde 
notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de ‘FUGR 2019’, dienen de gemeenschappelijke regelingen de kadernota voor 
begrotingsjaar 2021 uiterlijk 15 december 2019 aan te bieden zodat de raad de gelegenheid 
heeft voor 1 maart 2020 een zienswijze af te geven.   
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
Regionaal Risicoprofiel 2020-2021 
Natuurbranden, overstromingen, maar bijvoorbeeld ook infectieziekten en uitval van 
nutsvoorzieningen vormen doorlopend een bedreiging van de samenleving. Het regionaal 
risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige 
risico’s. Op basis van deze risico's prepareert de veiligheidsregio zich en kan het bestuur 
strategische keuzes maken voor de risico- en crisisbeheersing. Deze ambities zijn 
vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio. Om met risico’s om te kunnen gaan 
moeten overheid, bedrijven en burgers nauw samenwerken. Het risicoprofiel is hiermee 
tevens de basis voor risicocommunicatie.  
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Bij het opstellen van het risicoprofiel werkt de veiligheidsregio samen met relevante partners, 
zoals gemeenten, provincie, politie en waterschap. De basis voor het opstellen van het 
risicoprofiel is de ‘Handleiding Regionaal Risicoprofiel’. Tijdens het opstellen van dit 
risicoprofiel is tevens intensief samengewerkt met Veiligheidsregio Zaanstreek - Waterland. 
Beide regio’s kennen grote overeenkomsten in soorten risico’s en hebben veelal te maken 
met dezelfde partners. Op deze manier is voordeel gehaald op efficiëntie en effectiviteit. 
Tijdens twee expertbijeenkomsten is de basis gelegd voor het risicoprofiel. Daarnaast heeft 
een analyse plaatsgevonden van GRIP incidenten (grotere incidenten met gecoördineerde 
multidisciplinaire afstemming) over de afgelopen 10 jaar. De uitkomsten van de 
expertbijeenkomsten en GRIP analyses zijn samengevoegd in het risicoprofiel. 
 
Tijdens de tweedaagse op Texel is ingegaan op de trends en ontwikkelingen waar de 
veiligheidsregio mee te maken heeft of krijgt en op het risicoprofiel van de regio. Tijdens de 
regionale raadsbijeenkomsten op 12 september (Noordkop), 2 oktober (Alkmaar) en 9 
oktober (West-Friesland) is het gesprek gevoerd over het regionaal risicoprofiel en het 
regionaal beleidsplan met de raadsleden.  
 
De maatschappij wordt steeds sneller en vaker geconfronteerd met nieuwe en onbekende 
risico's. Zowel op technisch gebied als op het sociale terrein. Om hier beter op in te kunnen 
spelen wordt voorgesteld dit risicoprofiel voor een periode van twee jaar vast te stellen. 
Sommige toekomstige risico's, zoals bijvoorbeeld windmolenparken op zee en de 
energietransitie, zijn al in beeld. In de toekomst geven deze een ander risicoprofiel, maar ze 
leiden nu nog niet tot preparatieve keuzes voor de crisisorganisatie. 
 
Voor meer informatie en nadere toelichting wordt u doorverwezen naar het Regionaal 
Risicoprofiel 2020-2021 (zie bijlage 5).  
 
Regionaal Beleidsplan 2020-2023 
Het motto van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is ‘samen hulpvaardig’ om leed en 
schade bij incidenten te voorkomen en te beperken. De Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord doet dit door adequate hulp te bieden en samen te werken met partners, inwoners en 
ondernemers. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen, moet de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord vooruit blijven kijken. 
 
Onze veiligheidsregio bestaat uit de brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, 
GHOR, de meldkamer en het zorg- en veiligheidshuis. Naast het op orde houden van de 
operationele basis, ziet de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een aantal veranderingen 
op zich afkomen waar zij zich op moeten voorbereiden om ook in de toekomst leed en 
schade te kunnen voorkomen en te beperken. Zo merkt de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord de vergrijzing van de samenleving in de vele kleine dorpen die onze regio telt en 
brengt de toenemende drukte op de Noordzee nieuwe risico’s met zich mee. Ook 
klimaatverandering, problematiek op het domein van zorg en veiligheid, nieuwe 
technologieën en nieuwe wetten als de omgevingswet en wet verplichte GGZ, zijn enkele 
voorbeelden van ontwikkelingen waar rekening mee moet worden houden. Dergelijke 
ontwikkelingen hebben namelijk invloed op de taak van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord om risico’s te verkleinen en leed en schade te beperken. De Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord zorgt in deze beleidsperiode er dus niet alleen voor dat de operationele basis 
op orde blijft, maar zet zij ook in op een aantal beleids- en ontwikkelthema’s. Deze thema’s 
zijn: Veilig Leven, Nieuwe Crisistypen, Brandweer 360 (de toekomst van de brandweer) en 
Zorg en Veiligheid (de verbinding tussen deze twee domeinen). 
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Om de basis op orde te houden en in te kunnen spelen op nieuwe risico’s en ontwikkelingen, 
maakt de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord gebruik van de drie kenmerken van haar 
DNA: informatiegestuurd werken, een netwerkrol vervullen en inzetten op het voorkomen van 
incidenten. Deze drie kenmerken sturen de manier waarop de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord te werk gaat om haar taak te vervullen en doelen te behalen. In dit 
beleidsplan zult u deze kenmerken van het DNA van de Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord dan ook door de verschillende ontwikkelthema’s terug vinden. 
 
Hoewel de risico’s om Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heen veranderen, blijft haar 
identiteit als organisatie constant. Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft zich 
ontwikkeld tot een regionaal platform, waar multidisciplinair wordt samengewerkt op twee 
vlakken: het voorkomen van en voorbereiden op incidenten én het bieden en coördineren 
van de hulpverlening. Dit blijven de twee ongewijzigde pijlers waarop het beleid van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is gebaseerd. 
 
Tijdens de tweedaagse op Texel is ingegaan op de trends en ontwikkelingen waar de 
veiligheidsregio mee te maken heeft of krijgt en op het risicoprofiel van de regio. Tevens is 
tijdens de regionale raadsbijeenkomsten op 12 september (Noordkop), 2 oktober (Alkmaar) 
en 9 oktober (West-Friesland) het gesprek gevoerd over het regionaal risicoprofiel en het 
regionaal beleidsplan. Daarnaast zijn de beleidsthema’s ook besproken met de medewerkers 
van de veiligheidsregio en de ketenpartners. In de vergadering van het algemeen bestuur op 
18 oktober is per thema ingegaan op de gemaakte afspraken tijdens de bestuurs-
tweedaagse, de input van de verschillende doelgroepen en de plannen en ambities.  
 
Voor meer informatie en nadere toelichting wordt u doorverwezen naar het Regionaal 
Beleidsplan 2020-2023 (zie bijlage 6).  
 
Kadernota 2021 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord richt zich op het verkleinen van risico’s en het 
beperken van leed en schade bij incidenten. Zij doet dit door adequate hulp te bieden en 
samen te werken met partners, inwoners en ondernemers. De Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord wil haar doel bereiken door samen te werken. Niet alleen met gemeenten en 
andere ketenpartners, maar ook met inwoners en ondernemers. Samen gaat de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan de slag met voorkomen, voorbereiden, 
coördineren en hulpverlenen. 
 
De kadernota van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is gebaseerd op haar 
beleidsplan voor de komende jaren. Naast de beleidsthema’s (te weten Zorg en Veiligheid, 
Veilig Leven, Nieuwe Crisistypen en Brandweer 360) worden ook de onderwerpen 
‘Informatieveiligheid en Automatisering’, ‘Omgevingswet’, ‘Ambulancezorg’ en de ‘Meldkamer 
Noord-Holland’ benoemd die voor de begroting 2021 van belang zijn. Deze thema’s en 
onderwerpen zijn als volgt geborgd: 
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De volgende ontwikkelingen zullen ook in 2022-2024 relevant zijn: 
1. ‘Zorg en Veiligheid’ zal een vast programma zijn; 
2. ‘Veilig Leven’ zal een vast programma zijn; 
3. ‘Brandweer 360’ zal in het brandweerprogramma opgenomen zijn; 
4. oriëntatie op nieuwe crisistypen zoals cyber, klimaat en extreem geweld; 
5. naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. 

 
Eerder dit jaar zijn nieuwe richtlijnen en procedures voor de P&C-cyclus opgesteld. Daarin is 
bepaald dat gemeenschappelijke regelingen uiterlijk 15 november 2019 de indexatiecijfers 
voor de begroting 2021 van de Regietafel ontvangen en deze verwerken in de Kadernota 
2021. 
 
Voor meer informatie en nadere toelichting wordt u doorverwezen naar de Kadernota 2021 
(zie bijlage 4). 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland 
Noord.  
 
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BCH-
breed (lees: gemeenten Bergen, Castricum en Heiloo) opgesteld om gezamenlijk op te 
trekken richting de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  
 
RISICO’S  
N.v.t. 
 
FINANCIËN  
Afgestemd met: business controller domein Ruimtelijke Ontwikkeling. 
 
Kadernota 2021 
In de kadernota is de afgesproken loon- en prijsindexatie 2021 van 2,3% in de gemeentelijke 
bijdrage verwerkt.  
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Daarnaast wordt een extra bijdrage gevraagd voor de wettelijke verplichting inzake 
versterking informatieveiligheid (zie voor toelichting onderstaande alinea). Dit leidt tot een 
stijging van de gemeentelijke bijdrage voor 2021 en verder. Een overzicht van de bijdrage 
per gemeente wordt pas gepresenteerd bij de Begroting 2021.  
 
Bijdrage inzake versterking informatieveiligheid  
Het betreft structurele personele uitbreiding op governance door middel van de uitbreiding 
van de CISO-functie en een informatiebeveiligingsspecialist. Daarnaast de 24/7 
beschikbaarheid door middel van een ICT-piket bij grootschalig uitval van systemen. Als 
laatste moet het beheer van Office 360, Sharepoint en het document managementsysteem 
versterkt worden. De auditcommissie adviseert het bestuur om de bijdrage stapsgewijs voor 
2021 € 150.000 en 2022 € 100.000 beschikbaar te stellen. De materiële kosten (software, 
hardware, licenties, opleidingskosten, enz.) worden gedekt binnen de lopende begroting. 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
N.v.t. 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming door de raad wordt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-
Holland Noord per brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijzen (zie bijlage 2). 
 
BIJLAGEN 

1. Raadsbesluit. 
2. Zienswijzenbrief aan Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
3. Aanbiedingsbrief Veiligheidsregio Noord-Holland Noord inzake Kadernota 2021, 

Regionaal Risicoprofiel 2020-2021 en Regionaal Beleidsplan 2020-2023. 
4. Kadernota 2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 
5. Regionaal Risicoprofiel 2020-2021 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (link). 
6. Regionaal Beleidsplan 2020-2023 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
N.v.t. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Zienswijze kadernota 2021 Omgevingsdienst NHN 

 
Voorgesteld besluit 
Uw raad besluit: 
-De volgende zienswijzen af te geven over de kadernota 2021 van de OD NHN: 
 
Zienswijze punt 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. 
Zienswijze punt 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 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;  
Zienswijze punt 3:  
Maak inzichtelijk hoe hoog het weerstandvermogen momenteel is. 
 
-Tevens besluit uw raad de volgende vragen en opmerkingen op te nemen: 
 
Opmerking 1:  
Hoe is het gesteld met de uitvoering van het Masterplan ICT en realisatie van doelstellingen 
genoemd in dit plan; 
Opmerking 2:  
De motivatie over de indexering van de loon-/prijsverhouding 70/30 is onvoldoende. Hier 
dient een betere verklaring voor te komen. 
 
-De zienswijze en opmerkingen via bijgevoegde brief aan het Dagelijks Bestuur van de OD 
NHN kenbaar te maken. 
 
Geheimhouding 

 Nee 
 Ja  

 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 11 februari 2020 
Zaaknummer : BB20.00016 
Voorstelnummer : RAAD200003 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 11 februari 2020 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Beleid en Vastgoed 
Opsteller(s) : Dimitri Druiven 
Telefoonnummer : 088 909 7343 
Bijlagen:  : 3 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
Op 26 april 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met de notitie Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord- 
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van de raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen. 
 
Onderdeel van genoemd raadsbesluit is om Gemeenschappelijke Regelingen te verzoeken 
voor het einde van het jaar de kadernota’s aan te leveren. In deze kadernota zijn zowel de 
hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. De gemeenteraden worden 
in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten aanzien van deze kadernota. Dit 
om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke 
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
 
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor over de Kadernota 2021 van 
De Omgevingsdienst NHN 
 
KEUZERUIMTE 
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader. 
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten 
de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (UGR) en de bovengenoemde 
notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’. 
 
Overeenkomstig de afspraken uit de notitie 'Informatievoorziening Gemeenschappelijke  
Regelingen’ en de UGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota met  
ingang van begrotingsjaar 2021 uiterlijk 15 december 2019 aan te bieden zodat de raad de  
gelegenheid heeft voor 1 maart 2020 een zienswijze af te geven.  
 
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat uw raad vrij een 
andere zienswijze vast te stellen en af te geven dan door het college is aangedragen.  
 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
De OD NHN voert een aantal taken uit voor de provincie Noord-Holland. Deze 
uitvoeringstaken blijven bij de OD NHN. Dit is geregeld in de Wet vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (Wet VTH en het Besluit omgevingsrecht). Door de decentralisatie 
van een aantal taken worden de gemeenten de opdrachtgever voor deze uitvoeringstaken.  
Naast de decentralisatie van uitvoerende taken worden de bijbehorende beleidsterreinen 
eveneens gedecentraliseerd. Het betreft onder meer de wettelijke taken rondom 
bodembescherming, luchtkwaliteit en zeer zorgwekkende stoffen. 
 
De OD NHN geeft in zijn kadernota aan ook voor de over te dragen beleidsterreinen een 
adviserende en beleidsondersteunende rol te willen nemen. De Omgevingswet treedt naar 
verwachting per 1 januari 2021 in werking. Om te voorkomen dat er na de overdracht van 
taken een periode ontstaat waarin geen afspraken zijn vastgelegd verdient het aanbeveling 
om al voor 1 januari 2021 principe afspraken te maken rondom de te dereguleren taken. Hier 
worden op ambtelijk niveau gesprekken over gevoerd. Voor overdracht van bodemtaken is 
onder meer het project “warme overdracht van bodemtaken” opgestart. 
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Daarnaast zijn gemeenten medeverantwoordelijk gesteld voor het behalen van de 
klimaatdoelen. Gemeenten zijn transitievisies warmte aan het (laten) opstellen. Ook zijn de 
gemeenten betrokken bij het opstellen van de regionale energiestrategieën. Gemeenten 
maken daarbij keuzes die binnen de afzonderlijke gemeente als meest voor de hand liggend 
of meest doeltreffend worden gezien. Deze lokale overwegingen worden gedaan in 
samenspraak met doelgroepen en deskundigen. 
 
Door de OD NHN wordt voornamelijk ingezet op verdere regionalisering. Dat met de 
argumenten van behoud en verbetering van kennisniveau en het bereiken van een 
voldoende kritische massa aan deskundigen. Natuurlijk zit daar een kern van waarheid in. 
Met een schaalvergroting ontstaat wel de kans dat lokale voorkeuren en of initiatieven 
minder nadrukkelijk worden benut. Ook de lokale sturing wordt mogelijk minder dan wanneer 
taken binnen de gemeente (Werkorganisatie BUCH) zelf worden opgepakt en uitgewerkt. 
 
Het valt dan ook te overwegen om de volgende zienswijzen in te dienen: 
Onduidelijk is nog welke en hoeveel niet uitvoeringstaken bij de gemeente terecht komen na 
in werking treden van de Omgevingswet. Zodra de omvang en impact van de taken duidelijk 
is geworden kan pas een overweging worden gemaakt of deze taken worden uitbesteed of 
lokaal worden opgepakt. Ook leveren de inspanningen rondom verduurzaming en 
energietransitie nog veel onduidelijkheden. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
In de beoordeling van de kadernota zoals hierboven omschreven ziet ons college voldoende 
aanleiding voor het door uw raad afgeven van een zienswijze zoals voorgesteld. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland 
Noord. De BUCH-gemeenten zijn zogenaamde adoptie-gemeenten voor kadernota 2021 van 
de OD NHN. Dit betekent dat wij de beoordeling hebben uitgevoerd en ook conceptstukken 
hebben opgesteld en aangeleverd aan de regiogemeenten.  
  
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen, echter deze zienswijze is 
BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de 
OD NHN. 
 
RISICO’S  
Onvoldoende duidelijk is welke taken gedecentraliseerd worden naar de gemeenten. Ook de 
financiering daarvan wordt binnen de verantwoordelijke ministeries op dit moment nog 
onderzocht. 
 
De taken overdragen zonder dat inzicht bestaat in de omvang en de middelen levert een 
risico op (lokale lasten kunnen hierdoor stijgen). De overgedragen taken moeten immers wel 
worden begroot en bekostigd. 
 
Door verdergaande regionalisering van de beleidsvoorbereiding tot overdracht van taken 
bestaat het risico dat lokale voorkeuren en initiatieven een kleinere kans van slagen krijgen. 
De huidige bezetting is niet berekend op de uitbreiding van taken. Dit geldt zowel voor de 
afzonderlijke gemeenten als voor de OD NHN zelf. Er moet nadrukkelijk worden bekeken 
welke consequenties de voorstaande wijzigingen hebben om te kunnen bepalen hoe deze 
wijzigingen het beste kunnen worden opgepakt.  
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In de kadernota wordt ook gesproken over het in uitvoering zijn van het Programma I&A tot 
2022, echter een relatie met het Masterplan ICT is/wordt niet gelegd. Er wordt vanuit gegaan 
dat het programma in 2022 wel volledig haalbaar is, maar de ervaring leert -Masterplan ICT 
bijvoorbeeld is ook niet tijdig opgestart- dat dit soort processen vertraging oploopt. 
 
FINANCIËN  
Wanneer de kadernota conform wordt vastgesteld en de indexatie wordt meegenomen 
ontstaat er voor 2021 een tekort van € 13.397,- in de begroting van de gemeente Bergen. 
Voor de opvolgende jaren ontstaat een overschot zoals hieronder weergegeven.  
 
Bij de aankomende conceptbegroting 2021 van de OD NHN heeft de raad de mogelijkheid 
om een zienswijze in te dienen.  
 
De financiële mutaties (een tekort van € 13.397,-) van de bijdrage aan de OD NHN worden 
definitief verwerkt in de gemeentebegroting 2021.  
 

 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Na besluitvorming door de raad wordt het Dagelijks Bestuur van de OD NHN schriftelijk 
geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze(n). 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
De zienswijzen van de deelnemers op de kadernota 2021 zullen in de begroting 2021 van de 
OD NHN worden verwerkt. Uw raad heeft in 2019 zienswijzen gegeven op de begroting 2020 
van de OD. In de definitieve begroting 2020 is (hoofdstuk Inleiding) in zijn algemeenheid 
gereageerd op de zienswijzen van de deelnemers. Verder is er door de OD NHN gereageerd 
op de zienswijzen in een separaat besluit. In de vergadering van het Algemeen bestuur in 10 
juli 2019 is de gemotiveerde reactie op zienswijzen vastgesteld. 
 
BIJLAGEN 
-OD NHN Kadernota 2021 met aanbiedingsbrief; 
-concept-raadsbesluit zienswijze kadernota 2021 OD NHN; 
-concept-brief zienswijze kadernota 2021 OD NHN. 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
n.v.t. 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − zienswijze kadernota 2021 gemeenschappelijke regeling 

Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA). 
 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de GR 
RHCA. 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van de GR RHCA 
kenbaar te maken. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 11 februari 2020 
Zaaknummer : BB19.00632 
Voorstelnummer : RAAD190240 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 11 februari 2020 
Soort agendering : Ter advisering 
Agendapunt :  
Team : Documentair Informatie Management 
Opsteller(s) : Beleidsadviseur 
Telefoonnummer :  
Bijlagen:  :  
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
 
 
Op 26 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen.  
 
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang 
van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari de Kadernota aan te leveren. In 
deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. 
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten 
aanzien van deze kadernota.  
 
Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke 
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
 
Hierbij treft u - als bijlage - een concept zienswijze aan met betrekking tot de Kadernota 2021 
van de GR RHCA. 
 
KEUZERUIMTE  
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.  
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten 
de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) en de 
bovengenoemde notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 
december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af 
te geven.  
 
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij 
een andere zienswijze vast te stellen dat wat door het college wordt voorgesteld. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
 
De kadernota GR RHCA  is opgesteld conform de afgesproken uitgangspunten 
(budgetneutraal). Daarom het voorgestelde besluit om: 

• Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar;  

• Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van 
de GR RHCA kenbaar te maken. 

 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.  
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REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland 
Noord.  
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCH-
breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting de GR 
RHCA . 
 
RISICO’S  
De risico’s die worden benoemd zijn hetzelfde als vorig jaar: 

• minder opbrengsten uit aanvullende diensten en  
• meerkosten realisatie E-depot.  

Beide risico’s worden als “laag” ingeschat en zijn voor de komende jaren goed in beeld. 
 
FINANCIËN  
De kadernota GR RHCA  is opgesteld conform de afgesproken uitgangspunten. De indexatie 
is in overeenstemming met het toetsingskader voor de kadernota (Prijsindexatie 2021 1,7% 
/ Loonindexatie 2021 2,6% / Loon-prijs (70%-30%) / Indexatie gemeentelijke bijdrage 2021 
2,3%). 
 
Weerstandsvermogen en resultaatbestemming 
Voldoet aan de afgesproken kaders. 
 
Meerjarenperspectief  
Tot 2024 zal de begroting sluitend zijn. 
 
Bijdrage per inwoner 
De bijdrage per inwoner zal conform indexatie (2,3 %) stijgen met € 0,10 van € 4,49 naar 
€ 4,59. 
 

 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
n.v.t.  

 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming door de raad wordt het bestuur van gemeenschappelijke regeling 
Regionaal Historisch Centrum Alkmaar per brief geïnformeerd over de vastgestelde 
zienswijze. 
 
BIJLAGEN 
1. Zienswijzebrief aan Regionaal Archief Alkmaar  

2. Kadernota 2021 gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Zienswijze kadernota 2021 WNK Personeelsdiensten 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van WNK 
Personeelsdiensten; 

2. Geen bedenkingen uit te spreken tegen het besluit van het dagelijks bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling WNK Personeelsdiensten om lid te worden van de 
Werkgeversvereniging SGO;  

3. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van 
WNK Personeelsdiensten kenbaar te maken 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 11 februari 2020 
Zaaknummer : BB20.00014 
Voorstelnummer : RAAD200002 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 11 februari 2020 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid 
Opsteller(s) : Peter van Linden 
Telefoonnummer : 088 909 7198 
Bijlagen:  : Zienswijzebrief aan WNK Personeelsdiensten 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
Op 26 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen.   
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang 
van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari de Kadernota aan te leveren. In 
deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. 
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten 
aanzien van deze kadernota.  
Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke 
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2021 
van WNK Personeelsdiensten. 
 
Tevens heeft (het dagelijks bestuur) van WNK Personeelsdiensten zich op 28 november 
2019 aangemeld bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties 
(WSGO). De raden worden  achteraf in de gelegenheid gesteld zienswijzen te formuleren 
 
KEUZERUIMTE  
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.  
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten 
de Gemeenschappelijke Regeling zelve, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) en de 
bovengenoemde notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 
december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af 
te geven.   
 
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij 
een andere zienswijze vast te stellen dat hetgeen door het college wordt voorgesteld. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
1. Kadernota 2021 
De periode van 2014-2017 heeft in het teken gestaan van de transitie van WNK Bedrijven 
naar WNK Personeelsdiensten. De transitie was gericht op één strategisch doel: uitvoering 
van de WSW zonder gemeentelijke bijdrage, de zogenoemde budget-neutraliteit.  
De in 2014 geformuleerde doelstelling om te komen tot een budget-neutrale uitvoering van 
de WSW is uiteindelijk niet gehaald. WNK Personeelsdiensten heeft sinds 2019 (structureel) 
een tekort. De kanttekening wordt geplaatst, dat het tekort zonder de transitie hoger zou zijn 
uitgevallen.  
Het tekort wordt veroorzaakt door de nog steeds voortdurende bezuinigingen van het Rijk op 
het uitvoeringsbudget WSW. Bovendien is er sprake van hogere personeelskosten dan 
destijds werd voorzien. 
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Er is door de regio gemeenten meermalen aandacht besteed aan het toekomstperspectief 
van WNK Personeelsdiensten na afloop van de transitieperiode. Er is onderzoek gedaan 
naar de effectiviteit van de uitvoering van de Participatiewet. Het beeld is dat de 
samenwerking tussen de verschillende organisaties verbeterd kan worden. Als gevolg van 
voorgaande wordt het belang geacht dat bij de herpositionering van WNK 
Personeelsdiensten eerst een herijking van de visie op de dienstverlening door WNK 
Personeelsdiensten plaats vindt. Dit gaat vooraf aan de visie over het organisatiemodel. 
De in de kadernota 2020 uitgesproken verwachting dat de herpositionering van WNK in 2019 
zou worden gerealiseerd moet nog plaats vinden. Op dit moment is WNK onderdeel van een 
drietal pilots. Deze worden uitgevoerd samen met Halte Werk en de BUCH Werkorganisatie. 
Eind maart 2019 is door de portefeuillehouders Participatiewet in regio Alkmaar aan de 
directeur van WNK de opdracht verstrekt om in de rol van kwartiermaker een drietal pilots te 
ontwerpen en te doen uitvoeren met als beoogd resultaat het verbeteren van het sociaal-
maatschappelijk perspectief van inwoners door het stimuleren van hun deelname aan de 
samenleving.  
De pilots hebben aldus tot doel om antwoord te vinden op de vraag aan welke voorwaarden 
moet worden voldaan om in de regio Alkmaar te komen tot optimale en duurzame 
dienstverlening aan de inwoners in termen van participatie en perspectief. Impliciete 
aanname daarbij is dat regionale samenwerking en integrale uitvoering van de 
participatiewet de kwaliteit van de dienstverlening aan de inwoners ten goede komt. Planning 
is dat de pilots in januari 2020 worden afgerond met een rapportage.  
 
Dit betekent dat in tegenstelling tot eerdere aannames de verwachting wordt uitgesproken 
dat in 2020 concreet inzicht ontstaat hoe aan een eventuele nieuwe uitvoeringsstructuur 
Participatiewet vorm en inhoud kan worden.     
 
2. Aanmelding WSGO 
Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (hierna Wnra) in 
werking. Een belangrijke verandering is dat de huidige van toepassing zijnde 
arbeidsvoorwaardenregeling CAR/UWO wordt vervangen door de Cao Gemeenten. Die cao 
is namens de werkgevers afgesloten door de VNG. 
Gemeenten zijn door hun lidmaatschap gebonden aan die cao. De VNG heeft andere 
organisaties (bijvoorbeeld gemeenschappelijke regelingen) aanvankelijk de mogelijkheid 
geboden om door middel van een aansluitingsovereenkomst met de VNG ook de Cao toe te 
passen zoals in het verleden ook mogelijk was bij de CAR/UWO.  
In het kader van de Wnra heeft de VNG tot voor kort aangegeven dat ook na 1 januari 2020 
de aansluitingsovereenkomst voor de aangesloten organisaties de basis vormt om de Cao 
Gemeenten te hanteren. Het was de bedoeling dat WNK Personeelsdiensten daar gebruik 
van zou gaan maken. Inmiddels is gebleken dat deze constructie een aantal juridische 
beperkingen heeft. De VNG heeft daarom laten weten bestaande aansluitovereenkomsten 
per 31 december 2019 te gaan beëindigen en geen nieuwe aansluitingsovereenkomsten 
meer aan te gaan.  
 
Het lidmaatschap van de VNG staat alleen open voor gemeenten. De statuten van de VNG 
laten geen ruimte voor toetreding van andere aan gemeenten gelieerde organisaties. Om het 
voor die organisaties toch mogelijk te maken de arbeidsvoorwaardenregeling van de VNG 
toe te passen, was het tot nu toe mogelijk dat via een aansluitingsovereenkomst te regelen. 
Zoals vermeld is dat per 1 januari 2020 niet meer mogelijk. Dat kan leiden tot onduidelijkheid 
en discussie met (vertegenwoordigers van) werknemers over de toepassing van die Cao 
Gemeenten of onderdelen daarvan. Daarnaast zijn die organisaties niet bevoegd gebruik te 
maken van afspraken in de Cao Gemeenten, waarin wordt afgeweken van het zgn. driekwart 
dwingend recht in het Burgerlijk Wetboek (BW).   
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Om genoemde problemen op te lossen is het van belang dat deze organisaties gebonden 
zijn aan een cao. Om dat te bereiken heeft de VNG gekozen voor het oprichten van een 
aparte werkgeversvereniging. Het lidmaatschap van deze vereniging staat open voor onder 
meer gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen, zoals WNK Personeelsdiensten. De 
werkgeversvereniging SGO sluit met de vakbonden een cao af die inhoudelijk overeenkomt 
met de Cao Gemeenten. Door het lidmaatschap van deze vereniging zijn de aangesloten 
organisaties gebonden aan die cao en ontstaat dezelfde situatie als bij gemeenten. 
 
Argument 1: gevolgen  
Zoals vermeld kan van de aansluitingsovereenkomst door WNK Personeelsdiensten geen 
gebruik meer worden gemaakt.  
Als WNK Personeelsdiensten op 01-01-2020 geen lid is van de nieuwe 
werkgeversvereniging, is er geen binding aan de cao.  
 
Argument 2: Beoogd effect 
Door deel te nemen aan de nieuwe vereniging: 
- kan op een eenvoudige wijze de invoering van de Wnra worden gerealiseerd voor het 

personeel van WNK Personeelsdiensten;  
- wordt voorkomen dat er geen cao van toepassing is; 
- ontstaat meer binding door het volgen van gemeentelijke arbeidsvoorwaarden via aparte cao; 
- kan gebruik worden gemaakt van afspraken in cao waarin wordt afgeweken van ¾ dwingend 

recht; 
- ontstaat meer duidelijkheid.  
 
Op 14 november heeft het dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten het besluit 
genomen om per 1 januari 2020, of zoveel later als de oprichting van de vereniging WSGO 
en de invoering van de Cao SGO een feit is, toe te treden tot de vereniging WSGO en de 
Cao SGO van toepassing te verklaren voor het ambtelijk personeel in dienst van de GR 
WNK personeelsdiensten. 
Dit besluit is genomen om te voorkomen dat over een eigen cao onderhandeld zou moeten 
worden en om de directie in de gelegenheid te stellen de voorbereidingen te treffen die 
noodzakelijk zijn om tijdig de transitie te laten plaatsvinden, met een minimaal nadeel voor 
de ambtelijk medewerkers. Gezien de grote tijdsdruk waaronder WNK Personeelsdiensten 
als werkgever deze wijziging moet doorvoeren heeft het Algemeen Bestuur in haar 
vergadering van 12 december 2019 gekozen om de raden achteraf in de gelegenheid te 
stellen conform het bepaalde in artikel 31a Wgr hun wensen en bedenkingen kenbaar te 
maken.  
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.  
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland 
Noord.  
 
RISICO’S  
WNK heeft risico’s geformuleerd. De (financiële) effecten van de risico’s zijn verwerkt in de 
gemeentelijke begrotingen. 
 
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen schrijft voor dat, alvorens het bestuur van WNK 
definitief kan besluiten tot lidmaatschap van de werkgeversvereniging, de gemeenteraad van 
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de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten in de gelegenheid moeten 
worden gesteld hun wensen en/of bedenkingen kenbaar te maken tegen een voorgenomen 
besluit tot deelname in een privaatrechtelijke rechtspersoon. De werkgeversvereniging SGO 
is een privaatrechtelijke rechtspersoon.  
 
Zoals vermeld kan van de aansluitingsovereenkomst door WNK Personeelsdiensten geen 
gebruik meer worden gemaakt. Als WNK Personeelsdiensten op 01-01-2020 geen lid is van 
de nieuwe werkgeversvereniging, is er geen binding aan de cao en is er geen juridische 
grondslag voor het uitbetalen van salarissen van het ambtelijk personeel.  
 
FINANCIËN  
In de kadernota 2020 en de begroting 2020 is nog uitgegaan van een gerealiseerde 
herpositionering van WNK Personeelsdiensten in 2020 alsmede een structureel tekort van  
€ 110.000. 
Van deze lijn wordt nu afgestapt. In de kadernota 2021 wordt in het meerjarenperspectief 
niet uitgegaan van een herpositionering. Als gevolg hiervan wordt een nadelig 
bedrijfsresultaat verwacht van € 1.222.000 in 2021 aflopend naar € 1.038.000 in 2024. 
WNK dient een sluitende begroting in te dienen bij de provincie Noord-Holland. Aangezien er 
geen dekkings-/ bezuinigingsmogelijkheden zijn zal het begrote verlies zich vertalen in een 
bijdrage in het tekort van onze deelnemende gemeenten. 

 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
n.v.t.  

 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van WNK Personeelsdiensten per brief 
geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. 

 
BIJLAGEN 
1. Zienswijzebrief aan WNK Personeelsdiensten  

2. Kadernota WNK Personeelsdiensten 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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RAADSVOORSTEL 

Onderwerp : Zienswijze kadernota 2021 VVI Alkmaar e.o. 
 

Voorgesteld besluit : 
 
Uw raad besluit: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 
van de VVI Alkmaar e.o.  

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) 
bestuur van VVI Alkmaar e.o. kenbaar te maken. 

 

 
 
 

Geheimhouding 
 
 
 Nee 

 

 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 11 februari 2020 
Zaaknummer : 19z0003434 
Voorstelnummer :  
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 11 februari 2020 
Soort agendering : Ter besluitvorming 
Agendapunt :  
Team : Gemeentelijke Eigendommen 
Opsteller(s) : V.I. Massée 
Bijlagen:  : 2 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
Op 26 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen.   
 
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang 
van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari de Kadernota aan te leveren. In 
deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. 
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten 
aanzien van deze kadernota.  
Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke 
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
 
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2021 
van  
VVI Alkmaar e.o.  
 
KEUZERUIMTE  
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.  
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten 
de Gemeenschappelijke Regeling zelve, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) en de 
bovengenoemde notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 
december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af 
te geven.   
 
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij 
een andere zienswijze vast te stellen dat hetgeen door het college wordt voorgesteld. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
De VVI Alkmaar e.o. (hierna te noemen VVI) is getroffen ter behartiging van het belang van 
de verwerking van de door de deelnemende gemeenten ingevolge de Wet Milieubeheer 
verkregen afvalstoffen. Het lichaam tracht dit te bereiken door de oprichting, participatie en 
beheer van voorzieningen voor de verwerking van afvalstoffen alsmede door de 
gecoördineerde afzet van afvalstromen bij derden. Ook het gezamenlijk behartigen van het 
aandeelhouderschap in NV HVC is een taak van de VVI. 
 
Gelet op de beperkte omvang en taken van de VVI is er geen sprake van beleidsmatige 
keuzes die van invloed zijn op de geldstromen binnen de VVI. De VVI heeft geen eigen 
personeel en geen eigen kantoorruimte met daaraan gekoppelde kosten. Voor de VVI is er 
geen sprake van vrij te besteden middelen en heeft derhalve geen algemene reserve. VVI 
beschikt niet over eigen gebouwen en personeel en naast de kosten voor het secretariaat 
heeft de VVI geen vaste jaarlijkse uitgaven. Aspecten zoals indexatie loon en prijs, rente op 
kapitaalgoederen en % overhead zijn voor de VVI niet relevant. 
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Het grootste deel van de geldstromen bij VVI bestaat uit middelen waarvan de lasten en 
baten direct aan elkaar gekoppeld zijn: 

- Kosten voor transport en verwerking van afvalstoffen. Hierbij worden de kosten voor 
verwerking bepaald door: 

o De door de deelnemende gemeenten aan te leveren hoeveelheid afvalstoffen; 
o De kosten van overslag en transport per ton te verwerken afval; 
o Het tarief per ton te verwerken afval zoals dit wordt vastgesteld door de RvC 

van HVC. 
- Verevening van transportkosten die door deelnemende gemeenten is afgesproken; 
- Het 1 op 1 uitbetalen van de garanstellingsprovisie van 1% aan de deelnemende 

gemeenten, die de VVI van HVC ontvangt. De aandeelhouders staan naar rato 
garant voor de rente en aflossing van de leningen van HVC. 

Daarnaast worden de lasten voor het voeren van het secretariaat en het uitvoeren van de 
accountantscontrole, uitgevoerd door medewerkers van de HVC, via de VVI naar rato van 
het tonnage afval aan de deelnemende gemeenten doorberekend. 
 
Voor 2021 worden er geen beleidsmatige ontwikkelingen voorzien die leiden tot verandering 
in het financieel perspectief. 
 
Wij adviseren u derhalve een positieve zienswijze af te geven t.a.v. de kadernota 2021. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.  
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland 
Noord.  
 
De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is BUCH-
breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting VVI 
Alkmaar e.o.  
 
RISICO’S  
Gelet op bovenstaande verwachten wij geen risico’s 
 
FINANCIËN  
Op dit moment zijn er nog geen nieuwe financiële gevolgen in beeld. De tarieven voor de 
verwerking van afvalstoffen (GFT en brandbaar restafval) zijn bekend bij de begroting VVI 
van 2021. Daarnaast beschikt de VVI zoals hierboven aangegeven niet over eigen 
gebouwen en personeel en naast de kosten voor het secretariaat heeft de VVI geen vaste 
jaarlijkse uitgaven. Aspecten zoals indexatie loon en prijs, rente op kapitaalgoederen en % 
overhead zijn voor de VVI niet relevant. 
 
COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
n.v.t.  

 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming wordt het (dagelijks) bestuur van VVI Alkmaar e.o. per brief geïnformeerd 
over de vastgestelde zienswijze. 
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BIJLAGEN 
1. Zienswijzebrief aan VVI Alkmaar e.o. 

2. Kadernota VVI Alkmaar e.o. 
 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
N.v.t. 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
De heer M. Schroor     Mevrouw H. Hafkamp 
Secretaris      burgemeester 
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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: − Zienswijze kadernota 2021 GR Cocensus 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2021 van de GR 
Cocensus. 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
GR Cocensus kenbaar te maken. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 
 Ja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 11 februari 2020 
Zaaknummer : BB20.00019 
Voorstelnummer : RAAD200006 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 11 februari 2020 
Soort agendering : Ter besluitvorming 
Agendapunt :  
Team : Belastingen 
Opsteller(s) : Jan Cramer 
Telefoonnummer : 088 909 7381 
Bijlagen:  : 2 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
Op 26 april 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening 
Gemeenschappelijke Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle 
gemeenten in Noord-Holland Noord (regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-
Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in positie brengen van uw raad ten aanzien 
van Gemeenschappelijke Regelingen.  
 
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang 
van het begrotingsjaar 2020 te verzoeken voor 1 januari de Kadernota aan te leveren. In 
deze kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. 
De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten 
aanzien van deze kadernota.  
 
Dit om de raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële 
uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de Gemeenschappelijke 
Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. 
 
In voorliggend voorstel ligt een concept zienswijze voor ten aanzien van de Kadernota 2021 
van de GR Cocensus. 
 
KEUZERUIMTE 
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) vormt het wettelijk kader.  
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten 
de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord 
vastgestelde Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR) en de 
bovengenoemde notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’.  
 
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ 
en de FUGR 2019, dienen de Gemeenschappelijke Regelingen de kadernota uiterlijk 15 
december aan te bieden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart een zienswijze af 
te geven. 
 
Het afgeven van een zienswijze is een bevoegdheid van de raad. Het staat de raad dus vrij 
een andere zienswijze vast te stellen dat hetgeen door het college wordt voorgesteld. 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
In de Kadernota 2021 van de GR Cocensus wordt er uitgegaan van een prijsindex van 1,5% 
(weging 34%) en een loonontwikkeling van 2,4% (weging 66%). Voor het begrotingsjaar 
2020 resulteert dit in een gewogen percentage van 2,1%. Dit percentage is 0,2% lager dan 
het percentage dat door de regietafel is voorgesteld. De GR Cocensus kan echter afwijkende 
indexcijfers hanteren omdat er meerdere gemeenten deelnemen dan alleen die uit de regio 
Noord-Holland-Noord. Hierdoor, en gezien het lagere door Cocensus gehanteerde 
percentage ten opzichte van het door de regietafel voorgestelde percentage, wordt geen 
aanleiding gezien om een zienswijze voor te stellen met betrekking tot dit punt. 
 
De GR Cocensus kent een strak begrotingsregime waarin voor het vooraf ramen aan 
dotaties aan de reserve geen ruimte is. Eventuele overschotten kunnen aan de reserve 
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worden toegevoegd, deze reserve is gemaximeerd tot € 250.000. Ultimo 2018 bedroeg de 
algemene reserve van Cocensus € 205.491. 
 
Belangrijke actuele ontwikkelingen inclusief de financiële consequenties. 
 
Wat Waarom kosten Planning  
Herhuisvesting * Aflopen huidig 

huurcontract.  
€ 8.000.000 (inclusief 
inrichting).  

2020-2021  

Herwaardering op 
basis van m2  

Wettelijke 
verplichting.  

Jaarlijks € 130.000, 
opgenomen in de 
bijdrage.  

2018-2021  

Mutatie signalering  Autonome 
ontwikkeling.  

Jaarlijks € 170.000, 
opgenomen in de 
bijdrage.  

2018-  

Her-certificering ISO 
9001:2015  

Autonome 
ontwikkeling.  

Binnen de lopende 
begroting.  

2021-2024  

ICT as a service  Ontzorgen 
automatisering.  

Binnen de lopende 
begroting.  

2019-  

 
* Met het bestuur is afgesproken dat de herhuisvesting budgetneutraal dient te zijn. vanwege 
het wegvallen van de huur van beide locaties kan de herhuisvesting binnen de lopende 
begroting gerealiseerd worden. 
 
De actuele ontwikkelingen en de daarmee gepaard gaande financiële consequenties geven 
geen aanleiding hierover een zienswijze af te geven. 
 
De kadernota 2021 van de GR Cocensus is niet geheel conform het format opgesteld dat 
door het presidium is vastgesteld. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat de GR 
Cocensus uit meerdere deelnemende gemeenten bestaat dan alleen die uit de regio Noord-
Holland- Noord. Met betrekking tot dit punt wordt voorgesteld om het door het presidium 
voorgestelde format te hanteren voor de kadernota en dit in de zienswijze op te nemen. 
 
De GR Cocensus is opgericht als een uitvoeringsorganisatie om onder andere de 
uitvoerende werkzaamheden op het gebied van lokale heffingen te borgen. Dit houdt in dat 
Cocensus uitvoering geeft aan de heffing en inning van lokale heffingen en de 
werkzaamheden in het kader van de Wet WOZ. Omdat Cocensus geen eigen beleid 
formuleert is een zienswijze hieromtrent is dan ook niet aan de orde. 
 
OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
De overwegingen van het college zijn opgenomen in bovenstaande toelichting op het advies.  
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
De zienswijzeprocedure op de kadernota is afgestemd met alle gemeenten in Noord-Holland 
Noord. De voorgestelde zienswijze is opgesteld voor de gemeente Bergen. De zienswijze is 
BUCH-breed afgestemd om waar mogelijk en wenselijk gezamenlijk op te trekken richting 
GR Cocensus. 
 
RISICO’S  
 
FINANCIËN  
De bijdrage van de gemeente Bergen aan de GR Cocensus bedraagt in 2019 € 774.000, in 
2020 stijgt deze met € 16.254 (index 2,1%) naar een bijdrage van € 790.254. 
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COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
 
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na besluitvorming wordt het dagelijks bestuur van de GR Cocensus per brief geïnformeerd 
over de vastgestelde zienswijze. 
 
BIJLAGEN 

1. Zienswijzebrief aan de GR Cocensus 
2. Kadernota 2021 GR Cocensus 

 
ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
N.v.t. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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