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  Raadsvergadering van 30 juni 2015 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 collegevoorstel / registratienr.:  

12 mei 2015 

T. Bootsma 

0224 – 210 222 

financiële jaarstukken 2014 en begroting 2016 Regionale Uitvoeringsdienst Noord-

Holland-Noord 

Economisch Domein 

15.009468 

 

 

 

Samenvatting 

 

De gemeente Schagen neemt sedert 1.1.2014 deel aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-

Holland Noord (RUD NHN) De betreffende stukken zijn namens het Dagelijks Bestuur (DB) van de RUD 

ingediend. De stukken dienen aan de in de GR deelnemende gemeentes en de provincie Noord-

Holland te worden voorgelegd. Tevens is er een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen over de 

financiële stukken 

 

Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met de jaarrekening 2014 

2 instemmen met programmabegroting 2016 

3. Instemmen met de voorgestelde zienswijze 

 

Financiële gevolgen 

De in de jaarrekening 2014 en programmabegroting 2016 opgenomen bijdrage voor de 

gemeente Schagen blijft binnen het opgenomen budget van de gemeentebegroting. 

  

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

Gemeenschappelijke regeling 

In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord -Holland Noord  

(RUD NHN) worden na vaststelling in het dagelijks bestuur de conceptrekening en conceptbegroting  

aan  de raden van de deelnemende gemeenten  en de provincie  gestuurd met de mogelijkheid te  

reageren (zienswijzen indienen op grond van de artikelen 34 en 35 van de WGR). De ontwerp-

jaarstukken 2014, het verslag 2014 en de ontwerpbegroting 2016 hebben wij voor  de uiterlijke  

inleverdatum van 15 april 2015 ontvangen. Dit met een aanbiedingsbrief d.d. 10.04.2015 waarin de  

stukken van een nadere toelichting zijn voorzien. Verder is bij de stukken gevoegd een voorstel aan  

het Algemeen Bestuur waarin een uitgebreide onderbouwing wordt gegeven van wat er per  

bestemmingsreserve wordt gebruikt om achterstanden in productie weg te werken en  

randvoorwaarden ten behoeve van de productie te optimaliseren. In het concept voorgenomen AB-

besluit voor Resultaatbestemming 2014 worden tevens duidelijke spelregels geformuleerd onder welke  

voorwaarden de reserve aangewend mag worden en hoe het Dagelijks en Algemeen Bestuur  

geïnformeerd wordt over de voortgang van de beoogde werkzaamheden. 

 

De jaarrekening is voorzien van een controleverklaring van de accountant en ook het rapport van  

bevindingen van de accountant is toegevoegd. De accountant heeft geoordeeld dat de  

jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van zowel baten als lasten  

over 2014 als van de activa en passiva per 31 december 2014. Ook is de accountant van oordeel dat  

de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties 2014 in alle van  

materieel zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit alles in overeenstemming met het  

Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT. 

 

De jaarrekening en de begroting zijn in de regio beoordeeld aan de hand van een toetsingsformulier.  

De resultaten van de toets zijn ter informatie  bij dit advies gevoegd. De voorstellen zijn onder het  

hoofdstuk Zienswijze, verwerkt. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

1. Algemeen 

 

De gemeente Schagen voldoet via de RUD NHN aan het wettelijk vastgelegde basispa 

milieutaken en een aantal aanvullende taken op het gebied van bodem en externe veiligheid. 

 

2. Jaarrekening 2014 

 

In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd via twee programma’s: “taakuitvoering”en  

‘projectbegroting”. Het eerste programma sluit met een positief saldo van € 994.421,--  en het tweede  

programma met een negatief saldo van € 3.915,--. Onder het kopje financiële toelichting wordt nader  

ingegaan op beide programma’s en de onderbouwing van de bestemming van het batig saldo. De  

toelichting hierop is vooral financieel van aard en niet beleidsmatig. 

 

Wij adviseren u de volgende zienswijze ten aanzien van jaarverslag en jaarrekening af te geven: 

 

1. In bijlage 2  in het investeringsoverzicht ontbreekt de motivatie bij afwijkingen in realisatie  

investeringen. Aangegeven moet worden  of investeringen vervallen of worden  

doorgeschoven. 

2. Voor de doorleesbaarheid en de totaalvisie op de jaarstukken de RUD te verzoeken ook  

beleidsmatige verantwoordingsinformatie op te nemen. 

3. Voor het overige een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2014 van de RUD  

NHN met als toevoeging dat het rekeningresultaat naar rato terug moet naar de deelnemers.  
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2. Ontwerpbegroting 2016 

 

De regio heeft voor de  begroting 2016 laten weten dat rekening moet worden gehouden met de  

nullijn. Dit betekent dat naast de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling van € 490.041, --  een extra  

bezuiniging verwerkt dient te worden van € 268.755,--. 

 

Zienswijze begroting 2016 

 

We  concluderen dat naast de oorspronkelijke bezuinigingstaakstelling aan de door de regio extra  

opgelegde bezuinigingsopdracht wordt voldaan. Wel geeft de RUD NHN als kanttekening mee dat  

deze taakstelling gevolgen heeft voor de omvang van de taakuitvoering.  Op pagina 4 van de  

ontwerpbegroting is een overzicht opgenomen van de bijdrage van de deelnemende partijen. In  

afwijking tot de vorige begroting is de opbouw van de te betalen bijdrage samengevoegd en als een  

lumpsum  bedrag zichtbaar gemaakt. Voor Schagen  wordt een bijdrage genoemd van € 1.105.072,--

waarin (naast de bijdrage voor Wbo) ook € 11.457,--  zit voor projecten. Dit zou ook apart inzichtelijk  

moeten blijven. 

 

We adviseren de volgende zienswijze af te geven: 

 

1. Wij verzoeken de RUD een meerjarig investeringsoverzicht (2016-2019) met zowel investeringen  

als de bijbehorende afschrijvingslasten per jaar. Het huidig overzicht toont alleen de  

investeringen voor 2015 en 2016. 

2. Voor vergelijkbaarheid van de regelingen verzoeken wij de RUD het EMU-saldo op te  nemen 

in de begroting. 

3. Wij verzoeken de RUD om de genoemde lumpsumbijdrage van de deelnemers te splitsen in 

een deel voor vastwerk en een deel voor projectenwerk. 

4. Wij adviseren de RUD conform de BBV met ingang van de begroting 2016 de volgende  

financiële kengetallen op te nemen: 

 solvabiliteit, 

 netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen), 

 structurele exploitatieruimte. 

 

Wij merken t.a.v. de zienswijzen nog het volgende op. De deelnemers kunnen tot uiterlijk 24 juni 2015  

zienswijzen inleveren, maar volgens ons eigen bestuurlijke vergaderschema is het  niet mogelijk dat uw  

raad voor 24 juni een besluit kan nemen over de in te dienen zienswijzen. Om toch zienswijzen in te  

kunnen dienen stellen wij u voor het raadsvoorstel te laten behandelen in de Commissie Bestuur van 8  

juni 2015, waarna de RUD zal worden geïnformeerd. Dit kan dan achteraf worden bekrachtigd door  

uw raad van 30 juni 2015. 

 

Met inachtneming van vorenstaande opmerkingen adviseren wij u akkoord te gaan met de in de  

conceptbegroting 2016 opgenomen uitgangspunten 

 

4. De speerpunten 

 

Uw raad heeft in 2014 de ‘Werkwijze Gemeenschappelijke regelingen” vastgesteld. Hierbij zijn per  

gemeenschappelijke regeling speerpunten benoemd waarover gerapporteerd moet worden. Voor  

de RUD zijn dit de volgende punten: 

 

1.  Een robuuste organisatie in 2015 

2.  Extra inspanningen m.b.t. klimaat op gebied van voorlichting en educatie 

3.  De diensten uitvoeren voor een acceptabele prijs. 

 

Ad 1. 

Het aanloopjaar 2014 is inmiddels opgevolgd door het werkjaar 2015. De organisatie van de RUD is op  

zijn plaats gevallen en over het algemeen worden de taken naar behoren uitgevoerd. Er zijn geen  

significante gebeurtenissen die anders doen veranonderstellen dat de organisatie  qua robuustheid  

inmiddels op de goede weg is. 

Ad 2. 

Op  klimaatgebied heeft de RUD extra inspanningen geleverd bij acties voor  

duurzaamheidsbevordering van stolpboerderijen, advisering voor verduurzaming van het  

woningbestand alsmede het verlenen van advies voor het moderniseren van de gemeentelijke  

website ten aanzien van duurzaamheid. 

Ad 3.  
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Bij de begroting 2016 is aangegeven dat  aan  de opgelegde  bezuinigingsopdracht wordt voldaan.  

Dit betekent dat de kosten binnen de gestelde begrotingsnormen en de gemeentelijke bijdrage  

vallen. Gesteld kan dus worden dat de diensten tegen een acceptabele prijs worden aangeboden. 

 

 

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. 30 juni 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie  d.d. 8 juni 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

a. In te stemmen met de jaarrekening 2014 van de RUD NHN; 

b. In te stemmen met de programmabegroting 2016; 

c. In te stemmen met de voorgestelde zienswijzen t.a.v. jaarrekening en programmabegroting 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 30 juni 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


