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Besluit
De raad van de gemeente Medemblik,
gelezen het bijbehorend voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
d.d. 21 december 2017;
gelet op de begrotingswijziging 2018 van de RUD NHN;
overwegende dat we deze financiële consequenties niet konden meenemen in onze begroting 2018;

besluit
Een negatieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2018 van de RUD NHN.
Geen zienswijze indienen op de Kaderbrief 2019 van de RUD.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Medemblik, gehouden
op .

De griffier,

De voorzitter,
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Ter besluitvorming
Voorstel van het College van burgemeester en wethouders van Medemblik
Onderwerp
Begrotingswijziging 2018 RUD NHN

Aanleiding
In de algemene bestuursvergadering van de RUD NHN is op 13 december besloten om de
begrotingswijziging voor te leggen aan de gemeenteraden. Deze begrotingswijziging komt voort uit
het financieringsvoorstel over het Masterplan ICT.

Voorstel
1. De raad voor te stellen een negatieve zienswijze af te geven op de begrotingswijziging van
de RUD NHN.
2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief 2019.

Beoogd resultaat
Met de juiste ICT-architectuur kunnen de medewerkers van de RUD adequater hun werk doen. Ook
neemt de transparantie over de uitvoering toe. Dit leidt tot efficiënter werkende medewerkers,
waardoor in de toekomst minder medewerkers op dezelfde taken worden ingezet

Argumenten
1.1. Het financiële voorstel hebben we niet opgenomen in onze begroting 2018 en de
meerjarenraming 2019-2021.
1.2. Deze financiële consequenties moet de RUD NHN opnemen in haar begroting 2019 en de
meerjarenraming.
1.3. Bij de begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van de gemeente Medemblik maakt de
raad een integrale afweging voor al het nieuwe beleid en de financiële consequenties hiervan.
Waaronder deze aanvraag van de RUD NHN.
2.1 De in de kaderbrief aangegeven uitgangspunten voldoen, behalve het ICT-plan, aan de kaders
voor gemeenschappelijke regelingen.

Kanttekeningen
Wanneer de RUD NHN het budget voor het Masterplan ICT niet krijgt, zal de RUD NHN niet in staat
zijn om aan de eisen van de huidige tijd en haar deelnemers te voldoen. Ontwikkelingen op ICTgebied volgen elkaar in rap tempo op. Wie achterblijft, loopt ernstige risico’s m.b.t. veiligheid en
publiek vertrouwen. Daarom is het essentieel om de ICT binnen de RUD NHN te moderniseren.
Wanneer het voorstel voor de begrotingswijziging wel wordt aangenomen, zullen de financiële
consequenties voor Medemblik tussen de € 34.061,- en de € 99.056,- per jaar zijn.
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Financiën
Als er uiteindelijk geen begrotingswijziging komt, zullen er voor 2018 geen financiële consequenties
zijn.
Met het Masterplan ICT is een investering gemoeid van bijna € 1.650.000,- over 5 jaar. De
structurele lasten lopen tot 2021 op tot € 1.726.700,- per jaar.
De financiële consequenties voor Medemblik bedragen voor de komende jaren:
2018

2019

2020

2021

2022

vanaf 2023

€ 55.186,-

€ 99.056,-

€ 63.651,-

€ 58.591,-

€ 50.943,-

€ 34.061,-

Uitvoering/evaluatie
Op 13 december 2017 heeft de RUD NHN de stukken gestuurd. De raden hebben tot en met 21
februari 2018 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken.

Communicatie
n.v.t.

Bijlagen
DOC-17-043158 begrotingswijziging
DOC-17-043157 brief OR RUD
DOC-17-043159 Kaderbrief 2019
DOC-17-042430 memo
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