AB-Verslag
Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 maart 2019
Aanwezig:
M.C. Uitdehaag (voorzitter), A. Tekin (provincie Noord-Holland), C. Braak (Alkmaar),
M. Wouters (Den Helder), G. Besseling (Drechterland), mw. E. Heutink (Enkhuizen),
J. Does (Heerhugowaard), Th. Groot (Hollands Kroon), S. Bashara (Hoorn),
mw. C. van de Pol (Koggenland), A. Jongenelen (Langedijk), D. Kuipers (Medemblik),
B. Beemster (Opmeer), H. Heddes (Schagen), B. Nootebos (Stede Broec), E. Kooiman
(Texel).
R. van Doorn (directeur RUD NHN), E. Langereis (directiesecretaris RUD NHN),
mw. C. van den Tempel (concerncontroller RUD NHN).
Afwezig met kennisgeving:
mw. Y. Koster (Bergen), F. Binnendijk (Castricum), R. Opdam (Heiloo).
Verslag:
mw. M. van Onselen.
____________________________________________________________________________
Aftrap
De vergadering start met een gezamenlijke lunch in het kader van de lustrumviering.
Algemeen
1.

a.
b.
c.

Opening / vaststellen agenda / mededelingen / ingekomen stukken.
De heer Uitdehaag opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij meldt de afwezigheid
van mevrouw Koster en de heren Binnendijk en Opdam.
Hij geeft aan de nagezonden brief van de Commissaris van de Koning inzake integriteit te
willen behandelen als ingekomen stuk, agendapunt 1c. de AB-leden stemmen hiermee in.
Verslag collegiale toets ODNL 2018
Het verslag wordt zonder opmerkingen voor kennisgeving aangenomen.
Brief GS aan PS voortgang project diffuus lood
De brief van GS aan PS over de voortgang project diffuus lood wordt zonder opmerkingen
voor kennisgeving aangenomen.
Brief CdK: versterking van de kwaliteit en de integriteit. De brief wordt zonder opmerkingen
voor kennisgeving aangenomen.

Bestuurlijk
2.

AB-Besluit Stemverhouding AB OD NHN 2019
De heer Tekin: in 2016 is besloten om het percentage van het aantal stemmen van de
provincie naar 25 te brengen. Dit had te maken met een artikel in de GR dat de leden van het
DB tezamen niet meer dan 49% van het aantal stemmen mogen hebben. De provincie heeft
eigenlijk recht op 36%.
Er heeft nu een verschuiving in het DB plaatsgevonden, waardoor er wat ”lucht” is ontstaan.
Voor 2020 en verder zal daarom een voorstel voor een aangepaste stemverhouding worden
gemaakt waarbij de ontstane ruimte voor de provincie wordt benut.
De heer Uitdehaag brengt hierna het besluit stemverhouding AB 2019 in stemming.
De AB-leden zijn unaniem akkoord.

3.

AB-Besluit Bestuursopdracht Omgevingswet
De heer Uitdehaag: ook bij de algemene besturen van Veiligheidsregio en GGD zal deze
bestuursopdracht ter besluitvorming worden ingebracht.

Pagina 1 van 4
Conceptverslag AB RUD NHN 6 maart 2019

De heer Nootebos: in West-Friesland draait een project harmonisering, waarin de
Omgevingswet ook is meegenomen. Hij wil meegeven dat het bedoeling is om met de
inwerkingtreding van de Omgevingswet het makkelijker voor burgers te maken.
De heer Tekin: de provincie is akkoord. Het mag niet leiden tot een vraag om meer gelden.
De heer Nootebos: bij de andere GR’en zit de provincie niet aan tafel.
De heer Van Doorn: bij ieder overleg dat hij heeft geeft hij aan om de provincie mee te nemen
in het traject.
De heer Tekin: bijvoorbeeld: indertijd is de provincie niet betrokken geweest bij de indexatie.
Voor wat betreft ICT is gevraagd om de provincie te betrekken en te informeren.
De heer Wouters vraagt de beleidsruimte van gemeenten te respecteren. Hij heeft daar zorg
over.
De heer Uitdehaag: als voorzitter gaat hij binnenkort alle gemeenten/AB-leden langs om nader
kennis te maken. In die gesprekken zal dit zeker naar voren komen. Ook de vraag of de RUD
een uitvoeringsorgaan en/of een beleidsorgaan moet zijn zal aan de orde komen. Deze
discussie speelt ook in de andere GR’en. Verder is het niet de bedoeling om als GR’en de regie
te nemen.
De heer Uitdehaag brengt hierna het voorstel Bestuursopdracht Omgevingswet in stemming.
De AB-leden zijn unaniem akkoord.
4.

Stand van zaken taakvermindering Schagen.
De heer Uitdehaag: het DB heeft een aantal overleggen gehad met vertegenwoordigers van de
gemeente Schagen. Het terugnemen van taken kan niet worden tegengehouden. Punt van
overleg is onder welke condities. Daarbij moeten de belangen van de andere deelnemers niet
uit het oog worden verloren.
Hij zegt toe dat wanneer er consequenties zijn, hij het AB zal informeren.

Financieel
5.

Reactie DB op standpunten Kadernota 2020.
De heer Uitdehaag: in een nazending heeft u de tijdig ingekomen zienswijzen en de reactie
van het DB daarop ontvangen.
De heer Heddes vraagt of de €600.00 efficiency MP ICT in de begroting wordt uitgelegd. De
heer Van Doorn antwoordt bevestigend. De uitleg staat ook in het MP ICT zelf.
De heer Nootebos: de gemeente Stede Broec heeft een positieve zienswijze afgegeven.
De heer Besseling: de gemeente Drechterland ook.
Mevrouw Heutink: de gemeente Enkhuizen heeft een positieve zienswijze afgegeven. Zij
maakt een compliment voor de Kadernota.
De heer Does: de gemeente Langedijk is akkoord met de Kadernota, met de opmerking dat de
raad bepaalt welke opdracht de RUD krijgt.
De heer Bashara: de gemeente Hoorn geeft een gedeeltelijk negatieve zienswijze af.
Afgesproken wordt dat de nagekomen zienswijzen van deze gemeenten met het verslag van
deze vergadering worden meegezonden.
De heer Tekin: in de Staten is onder meer gesproken over de rol van deze OD bij de
energietransitie. Zij zien de OD als een uitvoeringsorganisatie. GS zal daar kritisch op zijn.
De OD staat voor een aantal uitdagingen. Discussie hierover zal eerst in het DB en daarna in
het AB plaatsvinden. Verder zal de provincie scherp zijn op eventuele vertraging in de opgaven
en een mogelijk verzoek om verhoging van de financiële middelen.
De heer Groot: de toekomstige financieringsvorm is in de zienswijze verwoord. Er wordt een
pilot gedraaid met als voorwaarde dat de basis op orde moet zijn. Medio 2019 zal een
procesvoorstel worden gedaan, zodat per 01 januari 2020 gestart kan worden. Er wordt dan
nog wel lumpsum gefinancierd maar met als “schaduw” outputfinanciering. Na afloop van de
pilot kan dan de richting van de financiering bepaald worden. Hij waarschuwt nadrukkelijk dat
de bijdrage dan niet per definitie lager uitvalt.
De heer Tekin: ervaringen bij andere OD is dat het belangrijk is om gemeenten mee te nemen
in het proces; dat neemt veel tijd in beslag.
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De heer Besseling wil een stelliger uitspraak. Vanuit de raad is er op dit moment weinig
begrip; er zijn al te vaak toezeggingen gedaan.
De heer Groot antwoordt dat er alles aan gedaan wordt, maar de start, de basis moet goed
zijn. Daarom houdt hij nog even een slag om de arm.
De heer Besseling: er kan niet steeds uitgesteld worden.
De heer Uitdehaag: met de informatie die nu bekend is kan hij niet iets toezeggen dat niet
waargemaakt kan worden. Wel kan hij toezeggen dat er voor het volgende AB een voorstel
ligt.
Met inachtneming van de opmerkingen en de toezeggingen gaat het AB unaniem akkoord
met de reactie van het DB op de ingebrachte zienswijzen.
Personeel
6.

Geen onderwerpen.

Divers
7.

Voortgangsrapportage programma I&A
De heer Van Doorn: de voortgangsrapportage zal steeds uitgebreider worden. Bedoeling is dat
het AB inzicht heeft en houdt. Externe partijen zullen monitoren of de financiële en
inhoudelijke kant van het programma lopen zoals het moet.
De heer Uitdehaag vult aan dat dit alles ook een relatie heeft met de basis op orde in het
kader van de proef met outputfinanciering.
Zonder verdere opmerkingen wordt de voortgangsrapportage voor kennisgeving
aangenomen.

8.

Vaststelling verslag AB RUD NHN 12 december 2018
Het verslag van de AB-vergadering van 12 december 2018 wordt zonder opmerkingen
vastgesteld.

Rondvraag en sluiting
De heer Uitdehaag zegt de AB-leden nogmaals toe in de volgende AB-vergadering met een
voorstel voor outputfinanciering te komen.
In verband met de komende provinciale verkiezingen, waarbij onzeker is of hij terugkeert,
dankt hij daarna de heer Tekin voor zijn inzet de afgelopen jaren en overhandigt hem een
boeket bloemen.
Daarna dankt hij ook mevrouw Van Onselen voor haar inzet de afgelopen jaren met een
boeket bloemen. Zij gaat binnenkort met pensioen en dit is haar laatste AB-vergadering.
De heer Van Doorn hoopt dat alle AB-leden aanwezig zullen zijn bij de lustrumviering die om
15.00 uur start.
De heer Uitdehaag sluit hierna onder dankzegging de vergadering.
Nummer
01 2019
02 2019
03 2019
04 2019

Actielijst AB RUD NHN
- onderwerp Acties vanuit AB RUD 6 maart 2019
Voorstel voor een aanpassing in de stemverhouding
voor 2020
Voorstel outputfinanciering
Informeren AB over stand van zaken “Schagen”
wanneer er ontwikkelingen zijn
Toezending nagekomen zienswijzen bij verslag

Door / termijn
Eind 2019
AB juli 2019
AB juli 2019
AB juli 2019
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Nummer
01 2019

Besluitenlijst AB RUD NHN
Besluiten AB RUD NHN 6 maart 2019
AB-besluit stemverhouding AB 2019

02 2019

AB-besluit bestuursopdracht Omgevingswet

03 2019

Reactie DB op ingebrachte zienswijzen

Besluit
Conform voorstel
unaniem akkoord met
inachtneming
toezegging voor 2020
Conform voorstel
unaniem akkoord met
inachtneming gemaakte
opmerkingen
Unaniem akkoord met
reactie met
inachtneming van
opmerkingen en
toezegging

04 2019

Paraaf Voorzitter:

Paraaf Directeur:
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