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Heerhugowaard, 29 mei 2019

Geacht bestuur,
In zijn vergadering van 28 mei jl. heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard kennis genomen
van de jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020 van de OD NHN. Wij willen u langs deze
weg complimenteren voor het weer tijdig sturen van de financiële stukken. De afgelopen periode
hebben wij de stukken kunnen beoordelen in deze brief maken wij u onze zienswijzen kenbaar.
De ontwerpbearotina 2020 geeft aanleiding tot de volgende zienswijze:
1. Hoe denkt de OD NHN vanaf 2020 voldoende weerstandsvermogen op te bouwen om risico’s
het hoofd te kunnen bieden?
2. Bij Masterplan ICT is een bedrag van € 0,- (pag. 24) opgenomen terwijl het bedrag dat in de
resultaatbestemming is genoemd, € 953.615,- bedraagt. Is daar een verklaring voor?
3. Hoe kan het verschil worden verklaard in de meerjarenbegroting behorende bij de kademota
en de nu gepresenteerde begroting een toelichting ontbreekt?
4. De OD NHN stelt dat zij een transparante organisatie wil zijn. Kan concreet worden aangeven
wanneer deelnemers kunnen inloggen op de werkomgeving van de OD NHN? Een besluit
hierover wordt al 6 jaar vooruitgeschoven.
5. Gezien de te verwachten grote impact van de stelselwijziging verdient het aanbeveling
gedurende 2020 gezamenlijk met de deelnemers tot nieuwe dienstverleningsovereenkomsten
(DVO’s) te komen. Tevens geven wij u ter overweging om naast de DVO een service level
agreement (SLA) en dossier afspraken te maken en procedures (DAP) te ontwikkelen.
6. Onderzoek mogelijkheden om binnen huidige capaciteit slimmer de toename taken op te
vangen;
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De jaarstukken 2018 geven aanleiding tot het maken van de volgende zienswijze:
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?

Op 11 juli a.s. worden de ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 201 Sbehandeld in het AB
van de OD NHN. Wij zien uw gemotiveerde reactie graag voor deze datum tegemoet.

Hoogachtend,
Gemeenteraad van Heerhugowaard.
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