
Van: Linda Plak <Linda.Plak@schagen.nl>  
Verzonden: donderdag 25 november 2021 16:41 
Aan: Diana van der Kolk <DvanderKolk@odnhn.nl> 
Onderwerp: Zienswijze 1ste begrotingswijziging 2022 ODNHN 
 
Hoi Diana,  
 
Zojuist heb ik je gesproken over de 1ste begrotingswijziging 2022 van de ODNHN.  
 
Op 3 november 2021 (kenmerk 21.748324) is de brief ‘zienswijze op de 1ste begrotingswijziging 2022’ 
verzonden aan het Dagelijks bestuur van de ODNHN.  
Deze brief ‘zienswijze 1ste begrotingswijziging Omgevingsdienst NHN’ wordt bij deze ingetrokken.  
 
Over de zienswijze van de gemeenteraad van Schagen kan ik voor nu het volgende mededelen.   
 
De gemeenteraad van Schagen behandeld de 1ste begrotingswijziging 2022 ODNHN in de 
raadsvergadering van 14 december 2021. Dit was agenda-technisch niet eerder mogelijk aangezien 
de vorige raadsvergadering op 2 november 2021 was. Gelet op de gelopen paden, wat het niet 
mogelijk om deze al op 2 november 2021 te behandelen.  
Verder kan ik aangegeven dat zo spoedig mogelijk, nadat de raadsvergadering op 14 december is 
geweest, de zienswijze van de gemeenteraad van Schagen kenbaar wordt gemaakt aan het Dagelijks 
bestuur ODNHN.  
 
Op voorhand kan ik de strekking van de zienswijze op de 1ste begrotingswijziging 2022 ODNHN wel 
alvast kenbaar maken.  
 
De gemeenteraad van Schagen is voornemens de volgende zienswijze af te geven: 

Inhoudelijk wordt de begrotingswijziging niet beoordeeld. De raad heeft de begroting 2022 
van de OD NHN reeds vastgesteld. De raad wordt nu geconfronteerd met een 1ste wijziging in 
deze begroting.  

  
Het onverkort akkoord gaan met de 1ste begrotingswijziging van de OD NHN is niet conform 
de afspraken met de OD NHN is. In artikel 2 lid 1 en 2 van de FUGR is afgesproken dat de 
deelnemersbijdrage in het lopende begrotingsjaar niet wordt aangepast en dat een 
incidenteel voor-of nadeel tot uiting komt in het rekeningresultaat van de 
gemeenschappelijke regeling.  
 
Daarnaast is in de ogen van ons college de noodzaak voor de extra financiële middelen die de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord vraagt niet goed onderbouwd. Bovendien is er sprake 
van financiële krapte bij de deelnemende gemeenten en dan kan verwacht worden dat de 
Gemeenschappelijke Regeling hierin meebeweegt.  

 
Vertrouwende je voldoende te hebben geïnformeerd en met vriendelijke groet,  
 
 
Linda Plak 
Strategisch beleidsmedewerker T&H 
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Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 
 
Disclaimer: 
Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n).
 Indien deze informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden
 verwijderen? De gemeente Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtin
gen of rechtsbetrekkingen. 

 
 


