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Verslag:
mw. M. van Onselen
____________________________________________________________________
Algemeen
1.

Opening / vaststellen agenda / mededelingen / ingekomen stukken
De heer Groot opent de bijeenkomst en heet iedereen welkom. Hij meldt dat de heer Van der
Veek wegens ziekte verhinderd is, reden waarom hij gevraagd is om als voorzitter op te
treden. Om hem beterschap te wensen zal een kaart rondgaan, die getekend kan worden.
Hij meldt voorts de berichten van verhindering en verwelkomt de heer Uitdehaag als lid van
het AB.
o Brief BZK Legitimatie GR’en
De brief wordt zonder opmerkingen voor kennisgeving aangenomen.
o Brief regietafel
De brief wordt zonder opmerkingen voor kennisgeving aangenomen.

Bestuurlijk
2.

Aanwijzing bestuursvoorzitter
De heer Groot: in een nazending heeft u allen de voordracht van het DB voor de aanwijzing
van de voorzitter ontvangen.
De heer Bashara: de procedure om te komen tot een nieuwe voorzitter is zorgvuldig
doorlopen. Alle kandidaten beschikten over de juiste kwaliteiten. De selectiecommissie heeft
na beraad de heer Uitdehaag unaniem voorgedragen.
De leden van het AB zijn bij acclamatie akkoord met de voordracht.
De heer Groot feliciteert de heer Uitdehaag met zijn aanwijzing. De RUD staat voor een aantal
grote opgaven de komende jaren. Hij wenst hem veel succes en draagt het voorzitterschap
aan hem over.
De heer Uitdehaag dankt de leden voor het vertrouwen; hij vindt het een eer om het
voorzitterschap te mogen uitvoeren.
De heer Kooiman neemt hierna plaats aan tafel als vertegenwoordiger van de gemeente Texel
in het algemeen bestuur.

3.

Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter
De heer Bashara wordt bij acclamatie aangewezen tot plaatsvervangend voorzitter.

4.

Portefeuilleverdeling DB-leden
De heer Jongenelen: in afwijking van de meegezonden memo met de portefeuilleverdeling: in
overleg met de heer Groot is besloten om van portefeuille te wisselen. Hij neemt de
portefeuille van de heer Groot over en de heer Groot de zijne.
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De leden van het AB nemen de portefeuilleverdeling hierna voor kennisgeving aan.
5.

Presentatie interbestuurlijk toezicht (IBT).
Mevrouw Rol en de heer Oude Lohuis van de provincie geven een presentatie over
interbestuurlijk toezicht. Deze presentatie is achter het verslag gevoegd.
Er worden naar aanleiding van de presentatie geen vragen gesteld. De heer Uitdehaag dankt
beiden voor hun presentatie.

Financieel
6.

Tweede Begrotingswijziging 2018
De gemotiveerde reactie van het DB op de ingekomen zienswijzen wordt ter vergadering
uitgereikt. De heer Uitdehaag last hiervoor een leespauze van 5 minuten in.
Na heropening deelt de heer Groot mee dat ook Hollands Kroon en Heerhugowaard nog een
positieve zienswijze hebben ingediend.
De heer Jongenelen: het voorstel is niet in lijn met de indertijd gemaakte afspraken. Langedijk
staat achter het principe dat gelden teruggestort moeten worden.
De heer Heddes heeft het nog niet in de raad kunnen bespreken. Hij verwacht echter
eenzelfde reactie als de provincie.
Mevrouw Koster: hetzelfde geldt voor Bergen, Castricum en Heiloo, maar het voorstel moet
nog door de raad.
De heer Besseling denkt dat het voor Drechterland een hamerstuk zal zijn.
De heer Tekin: de provincie heeft een afwijkende zienswijze ingediend.
Mevrouw Van den Tempel geeft een mondelinge toelichting op het voorstel: consequentie van
een begrotingswijziging 2019 en opname in de Kadernota is dat tweemaal naar de raad moet
worden gegaan. Verder is er de onzekerheid voor de RUD, omdat niet vaststaat dat het geld
verkregen wordt.
Keuze voor reservering is dat het geld dat nu “over is” beschikbaar blijft voor de RUD en
terugkomt in 2020. Dit geeft de RUD zekerheid. Ook de financiële klankbordgroep ondersteunt
deze handelwijze.
Mevrouw Van de Pol kan meegaan in het voorstel.
De heer Tekin: de procedures moeten helder en op tijd zijn. Het doel is echter van belang. Hij
ziet het als een les voor de toekomst.
De heer Nootebos: Stede Broec en Enkhuizen zijn akkoord met het voorstel.
De heer Uitdehaag: deze processen zullen scherp in het oog worden gehouden.
Met uitzondering van Schagen stemmen de AB-leden hiermee in. Het voorstel is hiermee
aanvaard.

7.

Aanwijzing controlerend accountant.
De heer Uitdehaag: het lopende contract liep af, na een procedure wordt u nu dit voorstel
gedaan.
De leden van het AB zijn unaniem akkoord met het voorstel.

Personeel
8.

Start traineeprogramma
Mevrouw Koster vraagt of er ook mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt als trainee
zijn aangenomen. Dat is niet het geval. De heer Van Doorn zegt toe dit onderwerp te vertalen
naar beleid en daar naar te handelen.
De heer Van Doorn licht hierna kort de gevolgde procedure toe. Door een nieuwe
communicatiestrategie kwamen 40 sollicitaties binnen op de vacature trainee. Oorspronkelijk
was het de bedoeling om met 5 trainees te starten. Het DB is akkoord gegaan met het
aannemen van 11 trainees.
De heer Jongenelen vraagt hoe deze trainees kunnen worden vastgehouden.
De heer Van Doorn: de trainees hebben de mogelijkheid om tijdens het traject op een
ontstane vacature te reageren.
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De heer Binnendijk vraagt of in hun contract is vastgelegd dat zij bijvoorbeeld 5 jaar blijven of
dat een eventuele volgende werkgever (een deel van) de kosten betaalt.
De heer Van Doorn: dat is niet het geval, maar er is altijd een risico, dat overigens ook bij
andere organisaties speelt. Hij ziet het echter als taak om de trainees in huis te houden.
De heer Binnendijk vindt dit moeilijk uit te leggen. De heer Van Doorn: in het bedrijfsleven is
het vertrek van trainees ongeveer 30%.
De heer Tekin: het is bijzonder dat zoveel jonge mensen hebben gereageerd. Hij heeft
inmiddels kennis gemaakt met deze mensen; zij zijn zeer enthousiast. Het is een goede zaak
dat de RUD dit heeft opgepakt.
De leden van het AB stemmen hierna in met de memo met inachtneming van de
opmerkingen.
Divers
9.

Naamswijziging
De heer Bashara hecht er aan te melden dat de gemeente Hoorn en andere gemeenten in
West-Friesland afstand nemen van de naam Noord-Holland Noord. Zij opteren voor Holland
boven Amsterdam of Hollands Noorden. Hoorn legt zich echter neer bij de meerderheid.
De heren Besseling en Nootebos vinden de huidige naam, RUD NHN, goed genoeg.
Met uitzondering van de heren Bashara, Besseling en Nootebos gaat het AB akkoord met
naamswijziging van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord naar
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.

10. Visiedocument 2018 – 2022
De heer Tekin, paragraaf 6.4 van de tekst over de lumpsum; hij mist het jaartal 2019 als
proefjaar.
De heer Nootebos ziet nu een ambitie om als Omgevingsdienst te gaan werken. Dit sluit aan
bij de visie. De RUD is echter een collegeregeling; vraagt om ook raden beter te betrekken.
Mevrouw Koster begreep dat er een evaluatie is van het bij de start opgestelde bedrijfsplan.
Zij heeft dit niet gezien. Verder vraagt zij hoe het proces overdracht taken van de provincie
naar gemeenten is ingericht en of dat van invloed is op de ambitie.
Ook vraagt zij naar de pilot Schagen en de voortgang onderzoek mogelijkheden van
outputfinanciering.
De heer Besseling vraagt of takendiscussie en outputfinanciering elkaar in de weg lopen.
Wanneer is er inzicht en wanneer overzicht.
De heer Van Doorn: de evaluatie van het bedrijfsplan is medio 2017 door het oude AB
vastgesteld. Daar is dit visiedocument uit voortgekomen.
Voor wat betreft de taakoverdracht: Schagen heeft de stap gezet om taken terug te nemen;
andere gemeenten zouden kunnen volgen. Iedere gemeente is daar vrij in. Inzicht daarin is
noodzakelijk, maar helaas niet altijd in detail op voorhand beschikbaar.
De RUD is hard bezig om naar buiten toe meer transparant te zijn. Dit zal echter nog wel
enige tijd in beslag nemen. Een eerste stap is om vanaf 2019 te gaan werken met
kwartaalrapportages in plaats van tertaalrapportages; wellicht in de toekomst naar
maandrapportages.
De heer Besseling: er staat dat met ingang van 2019 periodiek herziening plaatsvindt. Dan is
er wel inzicht nodig.
De heer Van doorn: de rapportages komen zo snel mogelijk. Als het niet lukt dan komt hij
daar mee terug in het AB.
Met inachtneming van de gemaakte opmerkingen wordt het visiedocument hierna unaniem
vastgesteld.
11. Voortgang programma I&A (Masterplan ICT)
De heer Jongenelen: het verwachtingspatroon staat nu al onder druk. Hoe worden raden
geïnformeerd en hoe worden zij enthousiast gehouden.
De heer Groot: de doorlooptijd van het programma is korter geworden. Een aantal projecten
staat nog in de startblokken. Er moet een inhaalslag worden gemaakt. Kort gezegd staat nu
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ook de werkdruk onder druk. Voor wat betreft de financiering betekent het ook: in kortere tijd
meer uitgeven.
De heer Binnendijk maakt zich zorgen. Analyses bij andere overheidsinstanties laten zien dat
ICT te veel opgetuigd is. Hij ziet dit hier ook min of meer gebeuren. Hij wil het DB voorstellen
hier goed naar te kijken.
De heer Van Doorn: in het DB komt het programma regelmatig terug en wordt het besproken
met de programmamanager. Daarnaast is er een werkgroep provincie/gemeenten.
Afgelopen maart is het AB akkoord gegaan met de uitgaven. Het totale programma schuift
door de vertraging ongeveer 8 maanden in tijd op. Daarvoor zijn ook de reserves nodig om
dat op te vangen. Getracht wordt om binnen de kaders in ongeveer 5 jaar alles op orde te
hebben.
Mevrouw Koster: alle gemeenten hebben een eigen ICT en een koppeling naar de
Omgevingswet. Is er synergie?
De heer Van Doorn antwoordt bevestigend; daarnaast ligt er echter ook de vraag van open
source. Dat kan een keuze zijn/worden van gemeenten.
Mevrouw Koster vraagt waarom dat niet tijdens het proces wordt meegenomen.
De heer Van Doorn: eerst moet de vraag beantwoord zijn of gemeenten dat willen. Daarnaast:
ook gemeenten hebben al keuzes gemaakt. De RUD zal daar rekening mee houden. Maar de
RUD zal eerst zelf principiële vragen moeten beantwoorden.
De heer Uitdehaag: het DB zal de voortgang scherp in de gaten blijven houden.
De heer Jongenelen: in een landelijke bijeenkomst van Omgevingsdiensten is daar richting de
staatssecretaris aandacht voor gevraagd. Uitkomsten van die bijeenkomst waren tevens:
richten op samenwerking en leren van elkaar.
Met inachtneming van de opmerkingen wordt de memo hierna voor kennisgeving
aangenomen.
12. Vaststelling verslag AB RUD NHN 11 juli 2018
De heer Besseling: bladzijde 4, punt 10. Ruimte 2020. Daar staat dat de heer Van Doorn zegt
dat “getracht wordt ruimte te creëren”. Naar zijn mening heeft hij gezegd “dat er ruimte
gecreëerd wordt”. De heer Van Doorn beaamt dit.
Met inachtneming van deze opmerking wordt het verslag vastgesteld.
Praktijkvoorbeeld
13. Ons dagelijks werk gepresenteerd (project diffuus lood)
Door mevrouw Holst van de provincie en mevrouw IJsselmuiden van de RUD wordt een
presentatie gegeven van het project diffuus lood.
Rondvraag en sluiting
De heer Tekin: in het verlengde van de asbestdiscussie. De Vaste Kamercommissie heeft de
provincie gevraagd om hoeveel m2 het gaat. Alleen IJmond heeft een inventarisatie gemaakt.
Het is jammer dat dit in deze regio nog niet is gebeurd.
De heer Van Doorn: eind oktober start in Noord-Holland het project om asbestdaken in kaart
te brengen; dit op basis van de vraag van het ministerie.
De heer Tekin: aantreffen lood bij nieuwbouw: er dient goede communicatie te zijn wie
waarvoor aansprakelijk is.
De heer Groot wil tot slot zijn complimenten geven aan de nieuwe voorzitter.
De heer Uitdehaag sluit hierna de bijeenkomst.

Nummer

Actielijst AB RUD NHN
- onderwerp Acties vanuit AB RUD 8 maart 2018
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01-2018

Duidelijkheid over extra taken gemeente Schagen

02-2018
03-2018

Onderzoek mogelijkheden outputfinanciering
Verdere uitwerking discussiestuk Visiedocument 20182022

Nummer
01-2018

Besluitenlijst AB RUD NHN
Besluiten AB RUD NHN 8 maart 2018
AB-besluit stemverhouding AB RUD NHN 2018

02-2018

AB-besluit financiering Masterplan ICT

03-2018

AB-besluit takendiscussie

04-2018

AB-besluit eerste begrotingswijziging 2018

R. van Doorn: uiterlijk
16 maart 2018
DB: eind 2018
Zomer 2018

Besluit
Conform voorstel
akkoord
Conform voorstel
akkoord
Conform voorstel
akkoord
Conform voorstel
akkoord met de
aantekening dat de
gemeente Medemblik
niet akkoord is.

05-2018
05-2018

Besluiten AB RUD NHN 11 juli 2018
aanwijzen van een voorzitter

06-2018

AB-besluit vaststelling jaarrekening 2017

07-2018

AB-besluit vaststelling begroting 2019

08-2018

AB-besluit resultaatbestemming 2017

09-2018

AB-Besluit instellen bestemmingsreserve Masterplan ICT

10-2018

AB-Discussiememo Visiedocument RUD NHN 2018–2022

11-2018

AB-Besluit Naamswijziging in Omgevingsdienst NoordHolland Noord+

12-2018

Besluiten AB 18 oktober 2018
Aanwijzing bestuursvoorzitter
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Behandeling in AB 18
oktober 2018. Een in te
stellen commissie komt
met een profielschets
en een voordracht voor
de benoeming.
Conform voorstel
akkoord met
inachtneming van
gemaakte opmerkingen
Conform voorstel
akkoord met
inachtneming van
gemaakte opmerkingen
In afwijking van het
voorstel: wordt
meegenomen in de 2e
begrotingswijziging
Conform voorstel
akkoord met
inachtneming van
gemaakte opmerkingen
Aanpassen nav
opmerkingen:
vaststelling in AB 18
oktober
Aanhouden tot AB 18
oktober

Conform voordracht
akkoord
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13-2018

Aanwijzing plaatsvervangend voorzitter

14-2018

Portefeuilleverdeling DB-leden

15-2018

AB-besluit tweede begrotingswijziging 2018

16-2018

AB-besluit naamswijziging

17-2018

AB-besluit visiedocument

Paraaf Voorzitter:
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Conform voordracht
akkoord
Akkoord – met
inachtneming wisseling
portefeuilles de heren
Jongenelen en Groot
Conform voorstel
akkoord met de
aantekening dat
Schagen niet akkoord is
Conform voorstel
akkoord met de
aantekening dat de
gemeenten Hoorn,
Drechterland en Stede
Broec niet akkoord zijn
Conform voorstel
akkoord met
inachtneming van de
gemaakte opmerkingen

Paraaf Directeur:
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