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  Raadsvergadering van 30 september 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Collegevoorstel / registratienr 14.108860 

6 augustus 2014 

T. Bootsma 

0224 – 210 222 

Jaarrekening 2013 Milieudienst Kop van Noord-Holland met 

 

14.108863 

 

 

Samenvatting 

De Milieudienst Kop van Noord-Holland voerde vanaf 1 september 2006 de milieutaken op het gebied 

van vergunningverlening, handhaving, bodem en geluid voor de gemeente uit. Per 31 december 

2013 is de Milieudienst opgeheven en de taken zijn overgenomen door de Regionale Uitvoeringsdienst 

Noord-Holland Noord(RUD). Het verantwoordingsjaar 2013 dient nog te worden vastgesteld. Dit 

jaarverslag en de jaarrekening liggen voor u. In dit verslag kan uw raad zijn gevoelen laten blijven 

over de uitgevoerde werkzaamheden met de bijbehorende kosten. Over 2013 is er sprake van een 

positief saldo voor de deelnemende gemeenten. 

 

Voorgesteld besluit 

Instemmen met de jaarrekening met bijbehorend jaarverslag van de Milieudienst KvNH over 2013 en 

te besluiten  het positieve saldo van € 62.465,- ten gunste te brengen van het saldo van baten en 

lasten van de begroting 2014 en te verwerken in de derde tussenrapportage. 

 

Aanleiding 

Ieder jaar moet  de gemeenteraad het jaarverslag van de Milieudienst goed keuren. Dit is het laatste 

jaar, de taken van de Milieudienst zijn per 1 januari 2014 overgenomen door de Regionale 

Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

De Milieudienst regelde de milieu- en afvalzaken van vier deelnemende gemeenten. Het vaststellen 

van het jaarverslag is een jaarlijks weerkerende bestuurshandeling. 

 

2. Argumenten 

Het jaarverslag biedt volgens de accountantsverklaring een getrouw beeld van de jaarstukken. Dit is 

de laatste keer dat de jaarstukken voor de Milieudienst worden aangeboden. Volgens jaar is dit 

onderdeel van de RUD verantwoording.  
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3. Financiën 

Het jaarverslag eindigt voor de gemeente Schagen positief met een restitutie van € 62.465, -. 

 

4. Risico's 

Door de RUD is voldoende gecommuniceerd over de weergave en het verloop van het boekjaar 

2013. Al vrij vroeg werd bekend dat er een positief resultaat zat aan te komen. In dat licht bezien is er 

geen risico gelopen. 

 

 

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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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 augustus 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Bestuur  d.d. 17 september 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 37 van de Gemeenschappelijke Regeling Milieu&Afval m.b.t. de 

jaarrekening en het verslag en artikel 6 van de Financiële beheersverordening van de Milieudienst 

Kop van NoordHolland; 

 

besluit: 

1. in te stemmen met de jaarrekening met bijbehorend jaarverslag van de Milieudienst Kop van 

NoordHolland over 2013; 

2. besluiten  het positieve saldo van € 62.465,- ten gunste te brengen van het saldo van baten 

en lasten van de begroting 2014 en te verwerken in de derde tussenrapportage. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 september 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


