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Gevraagde beslissing(en)
1.

In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2019 van de OD NHN en deelneming van de OD
NHN in de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) en te
besluiten geen zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2019 en de deelneming
van de OD NHN in de Werkgeversvereniging;

Inleiding
Op 6 maart 2018 heeft uw raad ingestemd met de notitie Informatievoorziening Gemeenschappelijke
Regelingen. Gelijkluidende besluitvorming heeft plaatsgevonden in alle gemeenten in Noord-Holland Noord
(regio’s Alkmaar, West-Friesland en de Kop van Noord-Holland). Centraal in deze notitie staat het beter in
positie brengen van uw raad ten aanzien van Gemeenschappelijke Regelingen.
Onderdeel van de gemaakte afspraken is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang van het
begrotingsjaar 2020 te verzoeken de raden niet onnodig te belasten met tussentijdse mutaties. Dit om de
raden in de gelegenheid te stellen te sturen op de beleidsmatige en financiële uitgangspunten.
1e begrotingswijziging
In het Algemeen Bestuur van de OD NHN op 18 september 2019 is besloten om de begrotingswijziging als
gevolg van de resultaatbestemming voor te leggen aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten
en Provinciale Staten van Noord-Holland, zodat zij hun zienswijze hierover bekend kunnen maken.
Met de begrotingswijziging worden een aantal ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden verwerkt, waarbij
de financiële consequenties in beeld zijn gebracht.
Afgelopen jaar hebben de volgende ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor de lopende begroting van de
OD NHN gewijzigd moet worden. Deze wijziging is nodig vanwege rechtmatigheidsvereisten.
De ontwikkelingen:
Gemeente Langedijk
De gemeente Langedijk heeft in 2018 na vaststelling van de begroting 2019 besloten om
taken en bijbehorend personeel over te dragen aan de OD. Deze wijziging is al verwerkt
in de begroting 2020, maar zal via deze begrotingswijziging worden verwerkt in de
begroting 2019 (€ 94.490).
Masterplan ICT
Op 11 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de bestemmingsreserve Masterplan ICT
ingesteld om verschuivingen in de tijd binnen het plan te verrekenen. Door
aanbestedingstrajecten en afhankelijkheden wordt er een storting voor 2019 verwacht
van € 899.000. Het betreft hier uitgaven die 2020 zullen moeten worden gedaan.
Omgevingswet
Op 11 juli 2018 heeft het Algemeen Bestuur de bestemmingsreserve Omgevingswet
ingesteld. Voor het begrotingsjaar 2019 is € 268.800 beschikbaar gesteld.

Extra opdrachten
De begroting 2019 is opgesteld aan de hand van de lumpsumfinanciering. Er zijn extra opdrachten (bijlage 3)
verstrekt waardoor wijziging noodzakelijk is (geworden).
Gemeente Schagen
In de begroting 2020 is rekening gehouden met een taakterugname van de gemeente
Schagen van € 410.000. De gemeente Schagen heeft in hun zienswijze aangegeven dat
dit bedrag dient te worden geïndexeerd. Het in aftrek van de lumpsum op te nemen
bedrag voor de taakvermindering komt dan op € 436.910.
Vorenstaande ontwikkelingen maken dat de begroting aangepast dient te worden, zodat voldaan wordt aan
de rechtmatigheidsvereisten. De begrotingswijziging heeft voor Langedijk geen financiële gevolgen.
Deelneming van de OD NHN in de Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties
(SGO)
De OD NHN heeft een aansluitingsovereenkomst met de VNG afgesloten welke per 1 januari 2020 zou
ingaan. Hiermee verplicht de OD NHN zich om de CAO- gemeenten ook toe te passen voor zijn
personeel(saangelegenheden). Echter door VNG is aangegeven dat dit niet meer mogelijk is en dat de
gemeenschappelijke regelingen een eigen vereniging moeten oprichten. Een van de reden is omdat er dan
geen sprake meer is van een vrijwillige aansluiting maar juridisch bindende aansluiting, hetgeen personeel
meer zekerheid biedt. Bovendien kunnen niet gemeenten geen lid worden van de VNG.
Vorenstaande is noodzakelijk geworden omdat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie
ambtenaren in werking treedt en de CAR-UWO komt te vervallen.
Beoogd resultaat
Sturing geven aan de RUD NHN zoals bedoeld in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en vastgestelde
begroting verwerkt in de begroting 2019.
Argumenten
1.

In te stemmen met de begrotingswijziging.
De begrotingswijziging is nodig om een juiste en sluitende begroting te hebben en te voldoen
aan de rechtmatigheidsvereisten.

2.

Deelneming aan een werkgeversorganisatie is goed voor het personeel.
Met deelneming aan een personeelsvereniging verbindt de OD NHN zich te houden aan de
afspraken die door deze vereniging worden gemaakt met de bonden en andere
vertegenwoordigers van werknemers. Hiermee ontstaat (juridisch) meer zekerheid voor het
personeel en kan bovendien de OD NHN beter uiting geven aan zijn verplichting tot goede
werkgever.

Kanttekeningen
1.

De raad gaat over gemeenschappelijke regelingen en budgetten
Wijzigingen van budgetten dienen door de raad te worden behandeld. Echter in casu is er
sprake van wijziging van de begroting vanwege extra opdrachten en alloceren van gelden. De
bijdrage van Langedijk verandert niet. Het is nog steeds passend in onze begroting 2019. Met
vorenstaande ontwikkeling blijven er weinig mogelijkheden over om een zienswijze in te
dienen door de raad.
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Communicatie
Uw besluit wordt door middel van bijgevoegde brief aan het DB van de OD NHN aangeboden.
Participatie (Interactief werken)
Financiën
De begrotingswijziging heeft voor Langedijk geen financiële gevolgen. Ook niet vanwege uitbesteding van
extra taken. Alles is verwerkt in de huidige begroting; zie hieronder.
Begroting gemeente Langedijk 2019/
Onderdeel OD NHN
€346.743

Bijdrage gemeente Langedijk 2019 OD
NHN
€323.820

Vervolgstappen
Het Dagelijks Bestuur van de OD NHN neemt te zijner tijd een besluit over de 1 begrotingswijziging en
deelneming aan een werkgeversvereniging.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.

4b AB-Besluit Eerste begrotingswijziging 2019.

2.

Aanbiedingsbrief werkgeversvereniging OD NHN.

Bijlagen ter informatie
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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burgemeester
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Eerste begrotingswijziging 2019 OD NHN/deelneming
werkgeversvereniging

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2019;
b e s l u i t:
1.
2.

Geen zienswijze in te dienen tegen de 1e begrotingswijziging 2019 OD NHN en deelname van de
OD NHN aan de werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO);
Het Dagelijks Bestuur van de OD NHN conform bijgaande brief te informeren over dit besluit.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 10 december 2019,

de raadsgriffier

Dhr. R. Vennik

de voorzitter

Mevr. L.A.M. Kompier

