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Onderwerp 

Kadernota 2021 OD NHN 

 

Voorgesteld advies 

De kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) ter kennisgeving aan te nemen 

en het college te verzoeken akkoord te gaan onder voorwaarde dat de risico’s voor de deelnemers nader 

onderbouwd worden, en de zienswijze zoals verwoord in de bijlage in te dienen. Hieronder de hoofdlijnen 

van de zienswijze: 

 

Beleidsmatig 

• De kadernota bevat geen nieuw beleid maar wel veel autonome ontwikkelingen. 

• Het effect van deze autonome ontwikkelingen voor 2021 is veelal nog onzeker maar daar waar mogelijk 

moeten de risico’s voor de deelnemers nader benoemd en onderbouwd worden zodat u als Raad daar 

rekening mee kunt houden in uw begroting. 

 

Financieel 

• In de zienswijze worden een aantal tips meegegeven om de kwaliteit van de kadernota naar een hoger 

niveau te brengen zodat deze meer inzicht geeft. 

 

 

Wettelijke grondslag 

De gemeenten in Noord-Holland Noord (NHN) hebben op 12 december 2019 de kadernota van de OD NHN 

2021 ontvangen. Tot 1 maart 2020 kunnen de gemeenteraden hun zienswijzen kenbaar maken. In de Kop 

van Noord-Holland is de afspraak dit regionaal via de RRN te doen.  

 

 

Kern van de zaak 
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De OD NHN heeft voor 2021 een kadernota opgesteld. In deze kadernota zijn de belangrijkste onderwerpen 

voor de komende jaren opgenomen. De gemeenten kunnen een zienswijze indienen. Regionaal is de 

afspraak omdat gezamenlijk te doen via de RRN. 

 

Openbaarheid documenten 

Ja 

 

De Regionale Raadscommissie Noordkop adviseert: 

 

 

 

 

Griffier                                                                            Voorzitter 
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

De zienswijze is opgesteld door en voor de vier gemeenten in de Kop van Noord-Holland. De stukken van de 

OD NHN worden samen met de stukken van de andere gemeenschappelijke regelingen in een regionale 

raadscommissie besproken. 

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

Een goede uitoefening van de wettelijke taken waar de OD NHN namens de gemeenten uitvoering aan 

geeft. 

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

De gemeenten in NHN staan samen garant voor de financiële resultaten van de OD NHN. Naast een goede 

uitoefening van de wettelijke taken is een gezonde financiële huishouding van belang. Hierop wordt met 

deze zienswijze gestuurd. 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

Geen regionale afgestemde zienswijze indienen. Dat zou niet in lijn zijn met de regionale afspraken. 

 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: € 0,00 

Dekking:  Algemene middelen 

 Bijdragen derden 

 Inkomsten 

 Reserve 

Toelichting: 

 

 

Communicatie 

Op basis van het regionale raadsadvies wordt in de lokale gemeenteraden een besluit genomen over de 

stukken. De coördinerend gemeente stuurt de regionale zienswijze aan het DB van de OD NHN. 

 

Bijlagen 

1. Gezamenlijke zienswijze kadernota OD NHN 2021 

2. OD NHN Kadernota 2021 met aanbiedingsbrief 

 


