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Onderwerp
Eerste begrotingswijziging 2019 Omgevingsdienst NHN
Voorgesteld besluit
de eerste begrotingswijziging 2019 van de Omgevingsdienst NHN goed te keuren en een positieve zienswijze
af te geven, zoals opgenomen in de bij dit voorstel horende bijlage.
Wettelijke grondslag
artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR)
Kern van het voorstel
Met deze begrotingswijziging wordt/worden:
-

de taakuitbreiding van gemeente Langedijk aan de OD verwerkt in de begroting 2019;

-

verschuivingen in de tijd bij het Masterplan ICT verrekend tussen de verschillende jaren;

-

€ 268.000 ,- uit de bestemmingsreserve Omgevingswet beschikbaar te stellen;

-

de extra opdrachten van de deelnemers verwerkt in de begroting 2019.

-

de taakterugname Schagen verwerkt in de begroting 2019.
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De raad besluit:
Conform.

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 oktober 2019

Griffier

Voorzitter
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Aanleiding
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van de OD NHN op 18-09-2019 is besloten naar aanleiding
van de financiële bijstellingen tijdens het lopende begrotingsjaar een besluit van het Algemeen Bestuur te
vragen. Dit besluit wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en Provinciale
Staten zodat zij hun zienswijze hierover bekend kunnen maken. Deze zienswijze kan voor 29 november 2019
ingediend worden bij het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst. Voor deze zienswijze is er vanwege de
summiere begrotingswijziging voor gekozen om niet de gebruikelijke zienswijzeprocedure via de RRN te
volgen. In plaats hiervan is ervoor gekozen de tussen de colleges in de Noordkop afgestemde zienswijze
direct in de raad te agenderen.
Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect
Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de OD NHN namens de gemeenten uitvoering aan geeft.
Motivering per voorgesteld besluit
Om de omgevingsdienst in kader van de rechtmatigheid de mogelijkheid haar begroting 2019 e.v. te
actualiseren wordt u gevraagd akkoord te gaan met de begrotingswijziging van de OD NHN 2019.
Voor Hollands Kroon specifiek houdt dit in dat € 4.720,- extra budget op het gebied van regulering wordt
.gevraagd. Hiermee heeft het college als onderdeel van het uitvoeringsprogramma van de (toen nog) RUD
op 18 december 2018 ingestemd.
Daarnaast is € 20.000,- extra begroot voor het geven van geluidsadvies bij de herstructurering van
Wieringerwerf. Dit bedrag wordt gedekt uit het door uw raad in maart 2019 beschikbaar gestelde budget
van € 475.000,- voor de herstructurering Wieringerwerf.
De zienswijze is regionaal afgestemd met de vier colleges in de Noordkop en omvat samengevat het
volgende:
-

Het zou duidelijker zijn om bij begrotingswijzigingen de bijdrage per deelnemer uit te splitsen, zodat
direct zichtbaar is waar de hogere of lagere bijdrage vandaan komt.

-

Het is belangrijk in het onderzoek dat de OD NHN op dit moment doet mee te nemen hoe de fluctuatie
in de hoeveelheid werkzaamheden kan worden opgevangen.

-

Het masterplan ICT is vertraagd.

-

Alhoewel de GR van de OD NHN voorziet in een procedure voor begrotingswijzigingen is in de Financiële
Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld dat begrotingswijzigingen pas in de
jaarrekening tot uiting komen. Om de OD NHN enerzijds de mogelijk te geven aan de eisen van de
accountant op het gebied van rechtmatigheid te voldoen en anderzijds zoveel mogelijk in de geest van
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de FUGR te handelen stelt de zienswijze voor om begrotingswijzigingen voortaan gelijktijdig met de
kadernota te behandelen.
De zienswijze is bijgevoegd.
Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten)
n.v.t.
Alternatieven (incl. argumenten)
Op het moment dat de Raad niet akkoord gaat met de begrotingswijziging zijn de gevolgen pas na het AB van
4 december 2019 bekend.
De raad kan er ook voor kiezen geen zienswijze in te dienen. Dit is echter niet in lijn met de regionale
afspraken en zorgt ervoor dat de andere Noorkopgemeenten zicht minder gesteund voelen in, en minder
slagkracht hebben met de regionaal afgestemde.
Financiële gevolgen
Kosten

€ 24.720,-

Dekking binnen begroting

Programma: Leefbaarheid
Cluster: Diverse

Geen dekking binnen begroting

Dekkingsvoorstel:

Fiscale gevolgen

Niet van toepassing.

Toelichting:
De kosten voor het opstellen van het Geluidplan voor Wieringerwerf (€ 20.000,-) worden gedekt uit het door
de gemeenteraad in maart 2019 beschikbaar gestelde budget van € 475.000,- voor de herstructurering
Wieringerwerf. Programma Leefbaarheid; Cluster: Omgevingskwaliteit
In het Programma: leefbaarheid; Cluster: Milieu is er dekking voor het tekort op regulering (€ 4.720,-).
Communicatie
Bijlagen
1. Gezamenlijke zienswijze namens de colleges van de vier Noordkopgemeenten
2. Eerste begrotingswijziging OD NHN 2019
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