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Geachte heer/mevrouw, 

 

Wij hebben kennis genomen van de concept jaarstukken 2014, het jaarverslag 2014, de 

ontwerpbegroting 2016 en de begeleidende brief van 10 april 2015 waarin u vraagt eventuele 

zienswijzen ten aanzien van deze stukken voor 25 juni 2015 te richten aan het Dagelijks Bestuur van de 

RUD NHN. 

 

Op grond van de artikelen 34 en 35 van de gemeenschappelijke regeling wensen wij van de 

mogelijkheid gebruik te maken zienswijzen naar voren te brengen ten aanzien zowel de ontwerp-

rekening 2014 als de ontwerpbegroting 2016. 

 

Zienswijze betreffende de jaarrekening 2014. 

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

investeringen. Aangegeven moet worden of investeringen vervallen of worden 

voorgeschoven. 

2. Voor de doorleesbaarheid en de totaalvisie op de jaarstukken verzoeken wij u ook de 

beleidsmatige verantwoordingsinformatie op te nemen. 

3. Voor het overige een positieve zienswijze af te geven op de jaarstukken 2014 met als 

toevoeging dat het rekeningresultaat naar rato terug moet naar de deelnemers. 

 

 

Zienswijze ontwerpbegroting 2016. 

1. Wij verzoeken u een meerjarig investeringsoverzicht (2016-2019) met zowel investeringen als 

de bijbehorende afschrijvingslasten per jaar te maken. Het huidig overzicht toont alleen de 

investeringen voor 2015 en 2016. 

2. Voor vergelijkbaarheid van de regelingen verzoeken wij u het EMI-saldo op te nemen in de 

begroting. 

3. Wij verzoeken u de genoemde lumpsumbijdrage van de deelnemers te splitsen in een deel 

voor vastwerk en een deel voor projectenwerk. 

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

kengetallen op te nemen: 

-solvabiliteit 
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-netto schuldquote (met en zonder correctie doorleningen) 

-structurele exploitatieruimte. 

 

Voor het overige geven wij een positieve zienswijze af op de ontwerp-begroting 2016. 

 

Wij merken nog op dat wij, door het vergaderschema van onze gemeenteraad, niet in staat zijn voor 

24 juni een door de gemeenteraad vastgestelde zienswijze in te dienen. Deze zienswijze is behandeld 

in de commissie Bestuur van 8 juni 2015. Achteraf zullen wij u informeren of de gemeenteraad dit heeft 

bekrachtigd in de raadsvergadering van 30 juni 2015. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

Griffier 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 

 

 

 


