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Raadsvoorstel
Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit: 11 mei 2021  
Datum vergadering 22 juni 2021
Voorstel van Waal
Team Veiligheid PLUS
Portefeuillehouder Heddes
Onderwerp jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 OD NHN
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
De gemeente Schagen is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
(OD NHN). Op grond van die regeling wordt de raden van alle deelnemers gevraagd om een zienswijze op de 
jaarrekening en de begroting. Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen hebben er voor gekozen een 
gezamenlijke zienswijze voor te bereiden in de Regionale Raadscommissie Noordkop. Deze buigt zich over de 
zienswijze op 27 mei 2021.

Voorgesteld besluit

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020,  de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en  bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op deze stukken. 

Inleiding

De gemeente Schagen neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord 
(OD NHN). Op grond van die regeling wordt de raden van alle deelnemers gevraagd om een zienswijze op de 
jaarrekening, de begroting en op eventuele begrotingswijzigingen. Den Helder, Hollands Kroon, Texel en Schagen 
hebben er voor gekozen een gezamenlijke zienswijze voor te bereiden in de Regionale Raadscommissie Noordkop. 

Kader

GR OD NHN

Argumentatie

Jaarlijks legt de OD NHN aan de deelnemers verantwoording af door de jaarstukken aan de raden aan te bieden. 
De gemeenten zijn opdrachtgever en deels eigenaar van de OD NHN. Van belang is dat de raad zijn taken en 
verantwoordelijkheden kan uitoefenen en tijdig inzicht heeft in de voortgang van het realiseren van de begroting, 
risico’s met betrekking tot de tijdige uitvoering van verplichtingen die zijn aangegaan, de financiële positie van de 
OD NHN en kennis kan nemen van ontwikkelingen die relevant zijn voor de RUD-organisatie. De vier gemeenten in 
de Kop van Noord-Holland hebben onder meer voor de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst NHN 
besloten de begrotingsstukken in de regionale raadscommissie Noordkop (RRN) te behandelen en een integrale 
reactie naar het Dagelijks Bestuur van de OD NHN te versturen. 

 De jaarrekening 2020 laat een groot positief resultaat zien (bijna 2,8 miljoen euro). De verklaring ligt grotendeels in 
behaalde efficiencyslag in de ICT. In het rekeningresultaat is voorgesteld een bedrag terug te storten aan de 
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deelnemers. De voorgestelde verdeelsleutel is de lumpsum. De deelnemers hebben eerder een extra bijdrage 
geleverd. Deze bijdrage was voor Schagen gebaseerd op de oude lumpsum van ca. 1,2 miljoen euro. Voorstel is 
daarom een terugbetaling met als verdeelsleutel de 'inleg'. 

De effecten van de coronapandemie voor het afgelopen jaar en de komende jaren is weinig inzichtelijk. Verder 
hebben een aantal personele uitbreidingsvoorstellen uit de kadernota geen meerderheid behaald. Hoe dit verwerkt 
is in de begroting is niet helemaal duidelijk. In de zienswijze wordt op deze en andere punten een nadere toelichting 
gevraagd. Kortheidshalve verwijs ik u naar de gezamenlijke zienswijze.

In de zienswijze is geen aandacht gevraagd voor de door Schagen betaalde schadeloosstellng van bijna 5 ton. 
Voorstel is om dit in de aanbiedingsbrief bij de zienswijze alsnog te doen.   

Bijlagen
1. 3.1.1 AB-Besluit jaarrekening 2020.pdf
2. 3.1.1 Accountantsverslag 2020 GR Omgevingsdienst Noord-Holland Noord WG.pdf
3. 3.1.1 Controleverklaring jaarrekening 2020 WG.pdf
4. 3.1.1 Jaarrekening 2020 gewaarmerkt.pdf
5. 3.1.2 AB-Besluit resultaatbestemming 2020.pdf
6. 3.2 AB-Besluit 1ste begrotingswijziging 2021 .pdf
7. 3.3 AB-besluit begroting 2022.pdf
8. 3.3 OD NHN Begroting 2022.pdf
9. 2021 definitieve zienswijze jaarrekening en begroting OD NHN .pdf
10. Rapportage Regionale Raadsrapporteurs - OD-NHN (2).pdf
11. Raadsrapportage Schagen GR OD - NHN (20210519).pdf
12. Annotatie delegatie bestuursleden Noordkop 3 juni 2021.pdf
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

jaarrekening 2020, begrotingswijziging 2021 en begroting 2022 OD NHN

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021  

gelet op het bepaalde in artikel 28 en 29 GR OD NHN

besluit

1. kennis te nemen van de jaarstukken 2020,  de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022 van de 
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord en  bijgaande (gezamenlijke) zienswijze af te geven op deze stukken. 

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


