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Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 9 januari 2018
Onderwerp: Zienswijze op de begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 2019 van de RUD
Noord-Holland Noord
Kenmerk: 1028310
Bijlagen:
Begrotingswijziging 2018 en kaderbrief 2019 van de RUD NHN, inclusief bijlagen,
d.d. 13-12-2017.

1.

Inleiding

Op 13 december 2017 zijn door het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst
Noord-Holland Noord (RUD NHN) de begrotingswijziging 2018 en kaderbrief 2019 ter
zienswijze aan Provinciale Staten verstuurd. PS hebben tot 17 februari 2018 de mogelijkheid om
een zienswijze op deze documenten in te dienen.
Hieronder is de zienswijze met de inhoudelijke reactie op de begrotingswijziging 2018 en de
kaderbrief 2019 opgenomen
Ten aanzien van de kaderbrief 2019 merken wij het volgende op:


1

Een belangrijke ontwikkeling bij de RUD NHN die zowel in de begrotingswijziging als in
de kaderbrief terugkomt, is de investering in de ICT. Met het masterplan ICT is een
investering gemoeid van €1,65 miljoen en nemen de structurele ICT-kosten tot 2021 toe
tot ruim €1,7 miljoen per jaar. Wij onderschrijven de noodzaak om te investeren in de
ICT van de RUD NHN. De huidige ICT-voorzieningen voldoen niet aan de eisen van
informatiebeveiliging en privacybescherming. Daarnaast is er sprake van
productieverlies omdat medewerkers handmatig handelingen moeten verrichten die
efficiënter kunnen worden uitgevoerd wanneer deze geautomatiseerd zijn. De OR van de
RUD NHN heeft aangegeven volledig achter het ICT-voorstel te staan en dat de
investering in de ICT van groot belang is voor de productiviteit en tevredenheid van
medewerkers. Wij constateren dat de RUD NHN heeft gezocht naar mogelijkheden om
een deel van de investeringen uit de eigen begroting te financieren, zoals een
taakstelling van 8 fte. Dit laat onverlet dat er daarnaast nog een extra bijdrage van de
deelnemende partijen wordt gevraagd. Voor de provincie betekent dit een extra
financiële bijdrage van € 254.000 in 2018, € 353.000 in 2019 aflopend naar een
structurele extra bijdrage van € 36.000 vanaf 2023. De hoogte van deze bedragen is
gebaseerd op onze inzet dat wij de 5% efficiencywinst die wij terug zouden ontvangen
van de RUD NHN verrekenen met de bijdrage voor ICT. Dit voorkomt het onnodig heen
en weer gaan van geldstromen. Bovenstaande in acht nemend, zijn wij akkoord met de
investeringen in de ICT-voorzieningen van de RUD NHN en de bijdrage van de provincie
hieraan.
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Ten aanzien van loon- en prijsindexaties wordt, in afwachting van de cijfers van het CBS,
vooralsnog uitgegaan van 2%. Wij kunnen hiermee instemmen. We willen hierbij
benadrukken dat onze inzet is dat dit percentage niet wordt overschreven, tenzij
indicatoren van het CBS daar aanleiding toegeven.



In de kaderbrief wordt gesproken over een voorstel over te toepassing van een
outputgerichte financiering. Er wordt tevens gesteld dat in 2019 wordt gewerkt met een
nieuwe financieringsvorm. Tot op heden is altijd gecommuniceerd dat er een onderzoek
komt naar (vormen van) outputgerichte financiering en dat op basis van dit onderzoek
wordt besloten of, en in welke vorm, outputfinanciering wordt ingevoerd. Wij hechten
aan een zorgvuldig proces en wensen daarom nu geen uitspraken te doen over de
financieringsvorm. Naast een afgewogen besluit op basis van voor- en nadelen van de
verschillende vormen, vinden wij het belangrijk dat de tijd wordt genomen om te komen
tot de juiste kengetallen en om te oefenen met de nieuwe systematiek. Dit maakt dat in
onze opinie een nieuwe systematiek pas op zijn vroegst in 2020 kan worden ingevoerd
voor de basistaken. De plustaken volgen onzes inziens daarna.

Ten aanzien van de begrotingswijziging 2018 hebben wij geen opmerkingen.
3. Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

dhr. J.W. Remkes, voorzitter

mw. mr. R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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Ontwerpbesluit

Nr. 9

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 9 januari 2018;

besluiten:
Met betrekking tot de voorgestelde begrotingswijziging 2018 en de kaderbrief 2019 van de
RUD Noord-Holland Noord (RUD NHN)
1. Akkoord te gaan met de door de RUD NHN voorgestelde begrotingswijziging 2018 en de
kaderbrief 2019;
2. De zienswijze op de voorgestelde kaderbrief 2019 vast te stellen en geen zienswijze in te
dienen op de voorgestelde begrotingswijziging 2018;
3. Het benodigde budget voor dit besluit voor 2018 bij de zomernota 2018 beschikbaar te
stellen en voor de jaren daarna de structurele dekking te betrekken bij de integrale
afweging van de voorstellen voor de Kaderbrief 2019.

Haarlem, 12 februari 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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