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Zienswijze jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 RUD NHN

Heerhugowaard, 3 juli 2018.

Geacht bestuur,
In zijn vergadering van 28 juni jl. heeft de gemeenteraad van Heerhugowaard kennis genomen
van de jaarrekening 2017 en de ontwerp begroting 2019 van de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord RUD NHN). Via deze brief maken wij onze zienswijze aan u kenbaar zoals
u gevraagd heeft.
Vorig jaar hebben wij een groot aantal opmerkingen van technische aard gemaakt over de
ontwerpbegroting 2018 en de jaarrekening 2016. In 2017 is met het opstellen en uitvoeren van de
masterplannen ICT, communicatie, HRM en financiën een traject ingezet naar een toekomstbestendige en efficiënte organisatie/bedrijfsvoering. Wij hebben geconstateerd dat de
jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2019 verbeterd zijn ten opzichte van vorig jaar,
complimenten daarvoor.
De jaarstukken 2017 geven aanleiding tot het maken van de volgende zienswijze:
1. In 2014 is reeds in het bedrijfsplan opgenomen dat deelnemers een inkijkmogelijkheid
zouden krijgen in het zaaksysteem van de RUD NHN. Hierdoor kunnen deelnemers
zonder de RUD te belasten informatie verkrijgen over lopende procedures en het
inrichtingen bestand. Tot op heden is deze inkijkmogelijkheid er nog niet. Inmiddels is het
masterplan ICT vastgesteld en is begonnen met de uitvoering hiervan. Graag vernemen
wij wanneer de inkijkmogelijkheid voor de deelnemers een feit is.
2. In 2017 zijn de geplande controles bij inrichtingen in Heerhugowaard en een aantal
andere deelnemers niet gehaald. Er worden door u een aantal moverende redenen
aangevoerd. Er wordt tevens gesteld dat de niet uitgevoerde controles alsnog in 2018
zullen worden uitgevoerd. Wij willen graag met u in overleg treden over uw planning en
de wijze waarop u de achterstanden gaat inhalen .

De ontwerpbegroting geeft aanleiding tot de volgende zienswijzen:

2

1. De implementatie van de Omgevingswet speelt bij de RUD NHN maar ook bij alle
deelnemers . Heerhugowaard vindt het van groot belang dat er een goede samenwerking
en communicatie plaats vindt met deelnemers.
2. In 2018 vindt besluitvorming plaats over een nieuwe financieringsvorm Heerhugowaard
vindt het belangrijk dat het huidige takenpakket binnen het gestelde budget uitgevoerd
kan blijven worden. Wij hebben vooralsnog een voorkeur voor outputfinanciering. In
tegenstelling tot de lumpsumfinanciering krijgen wij dan volledige transparantie over de
kosten en taken die bij de RUD zijn ondergebracht.
3. Deelnemers hebben in het AB ingestemd met het masterplan ICT en de uitvoering
daarvan. Met de aanschaf en het actualiseren van applicaties de komende jaren zijn
financiële risico’s gemoeid. Wij vernemen graag hoe de RUD NHN deze risico’s monitort
en hoe over de voortgang naar deelnemers wordt gecommuniceerd. De gemeenteraad
van Heerhugowaard gaat ervan uit dat uitvoering binnen gestelde budget wordt
uitgevoerd.
Op 11 juli a.s. worden de ontwerpbegroting 2019 en de jaarstukken 2017 behandeld in de
algemeen bestuursvergadering van de RUD NHN. Wij zien uw gemotiveerde reactie voor deze
datum graag tegemoet.
Hoogachtend,
Gemeenteraad van Heerhugowaard
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