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Publiekssamenvatting 

De RUD heeft een begrotingswijziging voor 2018 ingediend. Aan alle deelnemers wordt een extra 

bijdrage gevraagd om het masterplan ICT tot uitvoer te kunnen brengen. Voor Schagen is het 

gevraagde bedrag € 54.345 voor 2018. Voor 2019 (€ 97.548) en verder worden ook substantiële extra 

bedragen gevraagd: € 62.681 (2020); € 57.699 (2021); € 50.167 (2022) en € 33.543 (2023). De RUD heeft 

de colleges tevens om een reactie op de kaderbrief gevraagd. 

 

Gevraagde besluit 
De volgende zienswijzen bij de RUD NHN in te dienen: 

 

1. Zienswijze eerste begrotingswijziging 2018 

Instemmen met het beschikbaar stellen van extra middelen ten behoeve van ICT. Aan te dringen op 

het onderzoeken van kwalitatief gelijkwaardige alternatieven en keuzes te onderbouwen in het 

Algemeen Bestuur. 

 

2. Zienswijze kaderbrief. 

Naar aanleiding van de kaderbrief wordt voorgesteld de indexering aan te passen aan het voorstel 

van de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen. Er wordt gevraagd verschillen tussen de raming 

2018 en de in de kaderbrief  2019 – 2022 opgenomen bedragen te verklaren en bedragen te 

specificeren voor de deelnemers. Er wordt op gewezen dat meer maatwerk wordt verlangd en de 

eerder ingediende zienswijzen rond de begroting worden in herinnering gebracht. 

 

Aanleiding 
De interim-directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN) heeft een 

aantal masterplannen laten opstellen om de bedrijfsvoering van de RUD NHN op orde te brengen. 

Voor de ICT wordt een extra bijdrage gevraagd van de deelnemers. Dit vergt een begrotingswijziging. 

Over de begroting en wijzigingen daarvan dienen de raden (en staten) van alle deelnemers te 

worden gehoord. In de Kop van Noord-Holland is afgesproken dat de gemeenten Den Helder, 

Hollands Kroon, Schagen en Texel zo mogelijk gezamenlijk een zienswijze indienen. De voorgestelde 

zienswijze is voor deze vier gemeenten gelijkluidend. Omdat de RRN vergadert nadat het Algemeen 

Bestuur van de RUD NHN samenkomt, vindt de voorbereiding (commissie) niet gezamenlijk plaats.   

 

Belang 
De RUD NHN geeft aan alleen met een extra investering te kunnen voldoen aan de eisen die aan de 

organisatie worden gesteld.  

 

Centrale vraag 
Welke zienswijze geeft uw raad mee aan de RUD ten aanzien van de begrotingswijziging 2018 en de 

voorgestelde kaders voor 2019. 
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Kader 

Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN 

 

Argumentatie 
Begrotingswijziging 

Uit het zogenoemde masterplan ICT komt de noodzaak naar voren voor een substantiële investering 

in de ICT van de RUD NHN. Er wordt gekozen om de ICT grotendeels zelf te ‘bouwen’. Besparingen zijn 

mogelijk te realiseren door aan te sluiten bij of samen te werken met andere uitvoeringsdiensten of de 

eigen deelnemers.  

 

Kaderbrief 

De belangrijkste ontwikkelingen opgenomen in de kaderbrief zijn al een aantal jaren dezelfde. Dit 

hangt onder meer samen met het uitstellen van de invoer van de Omgevingswet. Ten aanzien van de 

takendiscussie en outputfinanciering is bij de oprichting van de RUD afgesproken dat tot 2019 geen 

wijzigingen zouden worden doorgevoerd. Er is geen reden om de zienswijze te wijzigen ten opzichte 

van voorgaande jaren.     

 

Maatschappelijk draagvlak 
De voorgestelde zienswijze is gelijkluidend voor de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Texel en 

Schagen. 

 

Financiële consequenties 
Voor Schagen is het gevraagde bedrag € 54.345 voor 2018. De overige effecten zullen in de 

begroting 2019 van de RUD worden opgenomen. In de komende jaren worden ook substantiële extra 

bedragen gevraagd: € 97.548 (2019); € 62.681 (2020); € 57.699 (2021); € 50.167 (2022) en € 33.543 

(2023). 

 

Communicatie van het besluit 
Verzending gezamenlijke zienswijze aan directie RUD 

 

Realisatie van het besluit 
Verzending gezamenlijke zienswijze aan directie RUD 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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