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Aanleiding
Op 11 juli 2018 besluit het AB RUD NHN over de vaststelling van de begroting 2019.
Deze is op 13 april 2018 aan alle deelnemende partijen toegezonden met het verzoek
binnen tien weken zienswijzen kenbaar te maken. De termijn daarvoor is op 22 juni
verstreken.
Dit besluit strekt ertoe om het AB uw gemotiveerde reactie op de naar voren gebrachte
zienswijzen aan te bieden. Uw reactie wordt bij het voorstel aan het AB RUD NHN om de
begroting 2019 vast te stellen gevoegd.
Gemotiveerde reactie DB RUD NHN
Hieronder volgt de gemotiveerde reactie van het DB RUD NHN op de ontvangen zienswijzen
en reacties.


Integrale zienswijze Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel:

Aansluitend bij de opmerking over de jaarrekening verwachten we voor de begroting 2020
een betere uitwerking van doelstellingen, indicatoren en activiteiten, zodat er beter
gestuurd kan worden. Er ontbreekt nu een reëel meerjarenbeeld en balansprognose voor
2020 en verder. Er zijn alleen investeringen uit het verleden opgenomen en niet wat er in
2020 en verder staat te gebeuren. De opgenomen kaders in de kaderbrief komen ook niet
terug in de begroting. De ICT investering wordt alleen genoemd in de inleiding, maar is
niet opgenomen in het investeringsoverzicht (na 2019). Dit is vreemd omdat het overzicht
wel deel uitmaakt van de begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief.
Tot slot verwachten we dat er betere individuele informatie beschikbaar komt.
Conclusie
Met inachtneming van de zienswijzen en de opmerkingen zoals deze in de bijlage zijn
opgenomen heeft de regionale raadscommissie Noordkop de gemeenteraden geadviseerd
in te stemmen met de jaarstukken 2017 en begroting 2019 maar niet met de
resultaatbestemming voor het gemeentelijke deel. De gemeenteraden hebben dit advies
overgenomen.
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Reactie DB: In het ontwikkelingsstadium waarin de ICT zich bij het opstellen van de
begroting bevond was het nog niet goed mogelijk om het beeld van de noodzakelijke
veranderingen één op één te koppelen aan het op 8 maart verkregen
investeringsbudget. Met de aanstelling van de programmamanager ICT in april van dit
jaar wordt nu gewerkt aan een logische en verantwoorde planning van de
verschillende onderdelen uit het Masterplan ICT. Het gevraagde meerjarenbeeld van
de investeringen is op korte termijn beschikbaar en wordt dan met u gecommuniceerd.
In het kader van grip op de GR-en wordt aan de regionale Regietafel (groep
Posthumus) onder andere gesproken over de gewenste verbindingen in de P&C-cyclus
en betere informatievoorziening. In de dialoog tussen griffiers, burgemeesters,
secretarissen en GR-en worden nu nadere afspraken over procedure en inhoud
gemaakt (bijvoorbeeld waar het de verantwoording over de indicatoren en werkelijk
bestede uren betreft). De RUD NHN draagt hieraan actief bij en verwacht in 2019
belangrijke slagen te maken.



Zienswijze provincie Noord-Holland:
Omgevingswet:

Indexatie:

Reactie DB: Het opnemen van de Omgevingswet in de risicoparagraaf is noodzakelijk,
omdat het financiële risico niet in de begroting is opgenomen. Het risico vervalt eerst
als een voorstel met betrekking tot begrotingswijziging in oktober door het AB wordt
aangenomen. Mocht het voorstel niet worden aangenomen dan volgt er een alternatief
voorstel om de benodigde middelen te vinden.
De Omgevingswet betekent dat (werk)processen integraal worden vormgegeven. Ook
wij benadrukken het belang van tijdige, wederzijdse afspraken over de taakverdeling.
Hierbij zijn de bevoegde gezagen en ketenpartners betrokken. Afspraken over de
(gewijzigde) taakverdeling moeten nog gemaakt worden. Onze inzet is het om de
afspraken in 2019 en 2020 in dienstverleningsovereenkomsten vast te leggen.
Aansluitend wordt de nieuwe werkwijzen dan binnen de betrokken organisatie(s)
geïmplementeerd. Wij roepen u op om hiermee nu voortvarend aan de slag te gaan.
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Reactie DB: Positieve zienswijze, geen reactie noodzakelijk.
Algemene reserve:

Reactie DB: Met de resultaatbestemming 2017 wordt geen extra storting gedaan in de
algemene reserve. Hierdoor zal de algemene reserve niet stijgen tot 2,5% van de lasten.



Zienswijze Hoorn:

Reactie DB: In de AB-vergadering van 8 maart 2018 zijn bij de behandeling van het
financieringsvoorstel ICT een aantal afspraken gemaakt:
- Na een jaar laten wij de voortgang door een externe monitoren;
- Er is een interne (medewerkers-)begeleidingscommissie en een
begeleidingscommissie van provincie en gemeenten, die voortdurend het proces volgen
en met visies en aanscherping komen;
- Iedere drie maanden wordt aan het DB gerapporteerd, er wordt schriftelijk verslag
gedaan van de voortgang en
- Ook het AB zal regelmatig mondeling geïnformeerd worden over de voortgang.
Dit moet u – aanvullend op de gebruikelijke verantwoording – voldoende duidelijkheid
verschaffen over (de investeringen in) het Masterplan ICT.

DB-Besluit Gemotiveerde reactie zienswijzen ontw erpbegroting 2019

Pagina 3 van 5



Zienswijze Heerhugowaard:

Reactie DB: Wij onderschrijven het belang van goede samenwerking tussen bevoegd
gezag en ketenpartners bij de implementatie van de Omgevingswet. Hierbij zijn naast
gemeenten, provincie en RUD NHN ook de Veiligheidsregio, GGD en waterschappen
betrokken. Onze inzet is het om de noodzakelijke afspraken over de samenwerking in
2019 en 2020 in dienstverleningsovereenkomsten vast te leggen. Wij roepen alle
deelnemers op om hiermee nu voortvarend aan de slag te gaan. Om hierin te
faciliteren biedt de RUD NHN u aan om de taak van regionaal coördinator op zich te
nemen.
De voor- en nadelen van de verschillende financieringsvormen worden in 2018
onderzocht. 2019 kan als proefperiode worden benut zodat het AB in 2020 een besluit
neemt over de toekomstige financieringsvorm.
In de AB-vergadering van 8 maart 2018 zijn bij de behandeling van het
financieringsvoorstel ICT een aantal afspraken gemaakt:
- Na een jaar laten wij de voortgang door een externe monitoren;
- Er is een interne (medewerkers-)begeleidingscommissie en een
begeleidingscommissie van provincie en gemeenten, die voortdurend het proces volgen
en met visies en aanscherping komen;
- Iedere drie maanden wordt aan het DB gerapporteerd, er wordt schriftelijk verslag
gedaan van de voortgang en
- Ook het AB zal regelmatig mondeling geïnformeerd worden over de voortgang.
Dit moet u – aanvullend op de gebruikelijke verantwoording – voldoende duidelijkheid
verschaffen over (de investeringen in) het Masterplan ICT.



De gemeenten Bergen, Castricum, Heiloo, Hoorn, Koggenland, Medemblik en
Opmeer hebben een positieve zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 afgegeven.
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Van de overige deelnemers zijn geen (tijdige) zienswijzen op de ontwerpbegroting 2019
ontvangen.
Bijlagen:

Ontvangen zienswijzebrieven van de genoemde deelnemers.
Het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om:
1.
Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen op de ontwerpbegroting 2019.
2.
De gemotiveerde reactie op deze zienswijzen – zoals hierboven beschreven – vast te
stellen en
3.
Deze gemotiveerde reactie op de zienswijzen op 11 juli 2018 voor te leggen aan het
AB RUD NHN als bijlage bij de vast te stellen stukken.
Besluit Dagelijks Bestuur d.d. 11 juli 2018: conform voorstel.
Ondertekening:
De voorzitter,

De secretaris,

S.J.A. van der Veek

P.R. van Doorn
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