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Aanleiding
Op 10 juli 2019 besluit het AB OD NHN over de jaarrekening 2018. De te volgen
procedure is opgenomen in de artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling
(Staatscourant 15 februari 2016, nummer 7818).
Zienswijzentermijn
De jaarrekening 2018 is op 11 april 2019 aan alle deelnemende partijen toegezonden met
het verzoek binnen het gestelde termijn zienswijzen kenbaar te maken. De termijn is op 24
juni 2019 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 OD NHN om de
jaarrekening 2018 vast te stellen gevoegd.
Gemotiveerde reactie DB RUD NHN
Hieronder volgt de gemotiveerde reactie van het DB RUD NHN op de ontvangen
zienswijzen.


De gemeente Heerhugowaard heeft een zienswijze ingediend met de volgende
opmerking:
1. Waarom zijn de resterende gelden uit het resultaat 2018 niet besteed aan het
opvullen van het weerstandsvermogen en worden ze gerestitueerd aan de
deelnemers?
2. Is besluitvorming de enige reden van vertraging in het Masterplan ICT of zijn
andere factoren die een rol een spelen?
3. Wat is de planning voor een nieuwe financieringswijze wanneer leidt dit tot concrete
voorstellen en implementatie?

Reactie DB:.
1. Het voorstel voor resultaatbestemming 2018 bestaat deels uit een storting tot het
maximum van 2,5% conform de Financiële uitgangspunten gemeenschappelijke
regelingen, de rest zal worden terugbetaald. Het is aan het AB om, gelet op de
verwachtingen, hiervan af te wijken.
2. Nee, tevens hebben er binnen de projecten van het programma ook wijzigingen
plaatsgevonden. Met de kennis van nu zal dit geen invloed hebben op de totale
oplevering van het project.
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3. Hierover wordt u in de AB-vergadering van 10 juli eerst nader geïnformeerd waarna in
het AB van 16 oktober 2019 besluitvorming over het plan van aanpak plaatsvindt.
De gemeenten Medemblik, Castricum, Bergen en Hoorn hebben een positieve zienswijze
op de jaarrekening 2018 afgegeven.
Van de overige deelnemers zijn geen tijdig ingediende zienswijzen op de jaarrekening
2018 ontvangen.
Bijlagen:

Ontvangen zienswijzebrieven van de genoemde deelnemers.
Het Dagelijks Bestuur wordt voorgesteld om:
1.
Kennis te nemen van de ingebrachte zienswijzen op de jaarrekening 2018.
2.
De gemotiveerde reactie – zoals hierboven beschreven – op deze zienswijzen vast te
stellen en
3.
Deze gemotiveerde reactie op de zienswijzen op 10 juli 2019 voor te leggen aan het
AB OD NHN als onderdeel van de vast te stellen stukken.
Besluit Dagelijks Bestuur: conform voorstel.
Ondertekening:
De voorzitter,

De secretaris-directeur,

M.C. Uitdehaag

P.R. van Doorn
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