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11 juni 2019

verzonden op:

Griffie

Z.M. Hussain
Zienswijze jaarstukken 2018 en ontwerpbegroting 2020

Geacht bestuur,
In zijn vergadering van 11 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Langedijk kennis genomen
van de jaarrekening 2017 en de ontwerpbegroting 2020 van de OD NHN. Met deze brief
maken wij onze zienswijze aan u kenbaar.
De jaarstukken 2018 geven aanleiding tot het maken van de volgende zienswijzen:
1. Wij zijn van mening dat het aannemen van 11 trainees niet is gebaseerd op enig
onderzoek of demografische is onderbouwd. Dit dient alsnog plaats te vinden;
2. Er is minder ingehuurd. Wij vinden dat hier meer prioriteit aan gegeven moet worden
aangezien de OD NHN achterloopt op onder andere uitvoering van controles;
3. Wij zijn van mening dat de gelden die over zijn niet aan de deelnemers gerestitueerd
moeten worden, maar besteed moeten worden aan het opvullen van het
weerstandsvermogen;
4. Masterplan ICT speelt al een geruime tijd. Wij zijn van mening dat verdere vertraging
voorkomen moet worden en verzoeken u alle factoren die hierbij een rol kunnen
spelen in beeld te brengen en ze te elimineren;
5. Wij van oordeel dat een interne controle en general control op de IT-omgeving
ingebed dient te zijn in het Masterplan ICT.
6. Wij zijn van mening dat er een concrete planning van het PDC en Outputfinanciering
moet komen en de voorstellen hiervoor zien wij z.s.m. tegemoet.
De ontwerpbegroting geeft aanleiding tot de volgende zienswijzen:
1. Het weerstandsvermogen is te laag en vanaf 2021 zelfs nihil. Wij vinden dat de OD
NHN een weerstandsvermogen moet hebben dat conform “Financiële uitgangspunten
gemeenschappelijke regelingen” is;
2. Wij zijn van mening dat het terugstorten van overschot aan de deelnemers niet de
juiste beslissing is, omdat het weerstandvermogen onvoldoende is en in de jaren 2021
en verder zelfs € 0,- bedraagt;
3. Bij Masterplan ICT is een bedrag van € 0,- opgenomen terwijl het bedrag dat in de
resultaatbestemming is genoemd € 953.615 bedraagt. Deze bedragen dienen in lijn te
worden gebracht.
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Op 10 juli 2019 worden de ontwerpbegroting 2020 en de jaarstukken 2018 behandeld in
de algemeen bestuursvergadering van de OD NHN. Wij zien uw gemotiveerde reactie
voor deze datum graag tegemoet.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris

Mevr. L.A.M. Kompier
burgemeester

