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Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 OD NHN
De gemeenteraad voor te stellen zienswijzen in te brengen tegen de ontwerpbegroting 2020 en
de jaarstukken 2018
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Inleiding
Op grond van artikel 34 WGR lid 1 en lid 3 stelt het Algemeen bestuur van de CD NHN de begroting
vast voorgaand aan het jaar waarvoor zij dient en de jaarstukken volgend op het jaar waarop zij
betrekking heeft. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen op grond van artikel 35 WGR, lid
3 bij het dagelijks bestuur hun zienswijze aanbieden. Het dagelijks bestuur voegt deze zienswijzen bij
de ontwerpbegroting die aan het algemeen bestuur wordt toegezonden. Daarnaast kunnen de raden
op grond van artikel 35 van de gemeenschappelijke regeling een zienswijze geven bij de jaarstukken.
Daarnaast is de werkwijze vastgelegd in diverse bovenregionale regelingen, te weten
de Gemeenschappelijke Regeling zelf, de door de raden in Noord-Holland Noord vastgestelde
Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (FUGR 2019) en de bovengenoemde notitie
‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’. In artikel 4 van de FUGR is aanvullend
geregeld dat de raden hun zienswijze tot en met 25 juni kenbaar kunnen maken aan de
gemeenschappelijke regelingen. Eveneens regelt de FUGR in aanvulling op de Wgr dat eenzelfde
procedure geldt ten aanzien van de jaarstukken.
Beoogd resultaat
Sturing geven aan de GR CD NHN, zoals bedoeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen. De
vastgestelde begroting van de CD NHN wordt verwerkt in de begroting 2020 van de gemeente.
Argumenten
7.2. Waarom wordt de gemeenteraad voorgesteld om zienswijze in te brengen

Zowel de ontwerpbegroting als de jaarrekening zijn op onderdelen niet helder. Ook is er sprake
van verminderd weerstandvermogen en zijn risico’s niet of onvoldoende benoemd. In het
toetsingskader (zie bijlage) is dit uitgewerkt. Daar zijn ook de zienswijzen terug te vinden.
Kanttekeningen
Geen
Communicatie
Na besluitvorming wordt het bestuur van de CD NHN geïnformeerd.
Participatie (Interactief werken)
Binnen de regio Alkmaar heeft er afstemming plaatsgevonden.
Juridisch
Het indienen van zienswijzen door de gemeenteraden is geregeld in artikel 25, 34 en 35 van de WGR.
Financiën
N.v.t.
Vervolgstappen
Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de
ontwerpbegroting, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.
Het Algemeen Bestuur van de CD NHN beslist op 10 juli 2019 over de ontwerpbegroting 2020 en de
jaarstukken 2018.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
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Ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018
Toetsingskaders begroting en jaarrekening CD NHN
Raadsvoorstel zienswijzen ontwerpbegroting 2020 en jaarstukken 2018 CD NHN
Conceptbrief zienswijzen
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