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Provinciale Staten van Noord-Holland
Haarlem, 28 augustus 2018
Onderwerp: Zienswijze op de tweede begrotingswijziging van de RUD Noord-Holland
Noord
Kenmerk: 1028310
Bijlagen:
1. tweede begrotingswijziging 2018 van de RUD NHN, inclusief bijlagen, d.d. 31-07-2018.

1.

Inleiding

Op 31 juli 2018 is door het Dagelijks Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland
Noord (RUD NHN) de tweede begrotingswijziging 2018 ter zienswijze aan Provinciale Staten
verstuurd. PS hebben tot 9 oktober 2018 de mogelijkheid om een zienswijze op deze
documenten in te dienen. De AB-vergadering van de RUD NHN waarin de ingediende
zienswijzen worden behandeld is gepland op 18 oktober 2018.
Hieronder is de zienswijze met de inhoudelijke reactie op tweede begrotingswijziging
opgenomen.
Ten aanzien van de tweede begrotingswijziging merken wij het volgende op:
-

Er wordt voorgesteld om een reserve Omgevingswet in te stellen. Wij erkennen dat de RUD
NHN de mogelijkheid moet krijgen om zich gedegen voor te bereiden op de Omgevingswet
door de organisatie aan te passen en medewerkers op te leiden. Wij erkennen tevens dat de
RUD NHN hiervoor geen reguliere middelen ter beschikking heeft. Wij zien echter geen
noodzaak in één keer een bedrag van 6 ton te storten in een reserve. Uit de bijlage blijkt
welk bedrag er jaarlijks benodigd is. Dat varieert van 157.700 euro in 2018 tot 268.800 in
2019 en 173.800 in 2020. Wanneer er eenmalig 6 ton in een reserve gestort wordt,
betekent dit dat een groot bedrag voorlopig onbenut blijft en niet voor andere doeleinden
kan worden aangewend. Wij zijn er daarom voorstander van op basis van de begrote kosten
voor de Omgevingswet de jaarlijkse Lumpsumbijdrage van de deelnemers voor de jaren
2018 t/m 2020 te verhogen conform ieders aandeel.

-

De reserve VTH-plustaken heeft een looptijd tot 31 december 2018. Voorgesteld wordt de
looptijd van deze reserve te verlengen totdat er keuze is gemaakt in de wijze van
financieren, d.w.z. totdat er een keuze is gemaakt in wel of niet een vorm van
outputfinanciering in te voeren. Het niet continueren van deze reserve heeft tot gevolg dat
de begrotingen voor de milieu- en VTH-plustaken worden samengevoegd. De huidige
systematiek heeft tot op heden tot ieders tevredenheid gefunctioneerd. Daarnaast zijn wij,
in het licht van de mogelijke toekomstige wijzingen in de wijze van financiering, van
mening dat het niet efficiënt is nu wijzigingen in de boekhouding door te voeren. Wij zijn
daarom akkoord met het continueren van de reserve VTH-plustaken.
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Wij zijn akkoord met de overige voorstellen in de tweede begrotingswijziging.

2. 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. 55-2018

Provinciale Staten van Noord-Holland;

gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2018;

besluiten:
Met betrekking tot de voorgestelde tweede begrotingswijziging van de RUD Noord-Holland
Noord (RUD NHN):
1. akkoord te gaan met de door de RUD NHN voorgestelde tweede begrotingswijziging;
2. de zienswijze op de voorgestelde tweede begrotingswijziging vast te stellen.

Haarlem, 8 oktober 2018

Provinciale Staten voornoemd,

, voorzitter

, statengriffier
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