Beantwoording vragen voorafgaand aan de oriënterende commissies
Nummer

DOC-19-134883

Zaaknummer

Z-18-046220

Naam commissielid

J. de Vries

Fractie

VVD

Onderwerp

Commissievragen VVD cie. Ruimte agendapunt 8 Dialoog GR;
RUD

Datum waarop de vraag is gesteld

5 maart 2019

Beantwoording uiterlijk woensdag 15:00 uur, voorafgaand aan de oriënterende commissie.
Portefeuillehouder
Afdeling

1.

Wat heeft de GR afgelopen jaar specifiek voor onze gemeente bereikt? Wij krijgen zoals
eerder gezegd daarover onvoldoende inzicht vanuit deze GR.

Antwoord

Sinds de oprichting van de RUD NHN in 2014 is een financiële taakstelling van ongeveer
23% gerealiseerd. Het ingebrachte budget is bij aanvang met 10% gekort. De
oprichtingskosten zijn aan de deelnemers terugbetaald en er is een financiële
taakstelling van 5% vanaf 2018 gerealiseerd.
Elk jaar stelt de RUD NHN, in samenwerking met ons, een uitvoeringsprogramma op. Dit
wordt vastgesteld aan ons college.
De RUD NHN geeft via diverse kanalen informatie. U ontvangt van de RUD NHN
nieuwsbrieven, de begroting en de jaarrekening, de kadernota en de AB-stukken.
Voor bijna alle producten/ diensten die wij van de RUD NHN afnemen zien we een
stijgende trend. Dit wordt deels veroorzaakt door de toenemende vraag uit de markt
(meer aanvragen en ontwikkelingen). Verder is er verscherpte wet- en regelgeving
(asbestdaken) en een grotere vraag vanuit onze organisatie.

2.

Wat wilt u dit jaar met deze GR voor Medemblik specifiek gaan bereiken?

Antwoord

De maatschappelijke meerwaarde en de bijdrage van de RUD NHN aan de realisatie van
het Pact van West-Friesland bestaat eruit dat zij bijdragen aan het schoon, veilig en
duurzaam wonen, werken en recreëren in onze regio· Dit sluit aan bij de visie van de
RUD NHN.

3.

Loopt u bij deze GR tegen dilemma’s op en zo ja hoe gaat u hiermee om?

Antwoord

Het budget (lumpsum) staat door de toename van de omvang van taken en soort taken
onder druk.

