AANVULLING (vraag 4 & 5)
Forum 1B: Jaarrekening 2013, gewijzigde begroting 2014 en ontwerpbegroting 2015
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord (RUD NHN)
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Fractie

Vraag
Tot tweemaal toe
ontvingen we een
collegebesluitenlijst over
dit onderwerp, tot
tweemaal aan toe is niet
vermeld wat het college
besloten heeft. Ook de
versie die op de website
vermeld is, geeft geen
duidelijkheid
hierover. Ook het
collegeadviesformulier is
niet ondertekend door
secretaris en
voorzitter. Wat heeft het
college besloten op
donderdag 12 juni?
Volgens het
collegeadviesformulier
hebben slechts twee
collegeleden aangetekend
of ze conform willen
besluiten of wilden
bespreken. Toch was het
voltallige college
aanwezig volgens de
collegebesluitenlijst,
gaarne uw uitleg hierover?
Waarom is over dit extra
agendapunt forum 1B niet
een bericht bij nieuws op
de gemeentewebsite
vermeld of gemeld?
De terugtreding van
Provincie NH, heeft
financiële gevolgen voor
de deelnemende
gemeenten.
Hoe zit dat met de
personele inzet vanuit de
Provincie c.q. de kosten in
deze? Dient hiervoor de
begroting resp. meerjaren begroting aangepast
te worden?

Antwoord
Het college heeft conform het voorstel
besloten. Het besluit wordt op de
eerstvolgende vergadering van B&W formeel
vastgesteld. Het besluit zal hierop worden
aangepast.

Het college heeft gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om telefonisch te vergaderen
waarbij een collegelid niet lijfelijk aanwezig is
maar wel betrokken wordt bij de
besluitvorming. Het besluit voldoet daarmee
aan de formele eisen van besluitvorming.

De wijziging van de agenda is gepubliceerd in
het Raadsinformatiesysteem. Een
nieuwsbericht op de internetsite is (kennelijk)
niet overwogen.
De terugtreding van de provincie betreft de
overheveling van de voormalige provinciale
VVGB-taak naar de gemeenten per 1 januari
2014. Per diezelfde datum is het provinciaal
personeel dat deze taak uitvoert in dienst
getreden bij de RUD. De bijbehorende
personele en materiele last, ten bedrage van
€ 1.275.746, is daarmee vanaf 1 januari 2014
onderdeel van de begroting van de RUD.
In principe (zoals opgenomen in de begroting)
blijven taakomvang en financiering na de
overheveling van de VVGB-taak minimaal
gelijk (Er ontstaat zelfs een plus van €
374.425, omdat het Rijk een andere
berekeningsgrondslag heeft gehanteerd). De
gemeenten krijgen voor deze taak van het

Rijk geld uitgekeerd via een decentralisatie
uitkering. Voor de gemeente Langedijk is dit €
45.001. Als gemeenten de financiering die
hoort bij deze taak, net als de provincie
voorheen, bijdragen aan de RUD (voor de
gemeente Langedijk dus € 45.001) dan is er
dekking voor het bijbehorende personele
lasten van voormalig provinciaal personeel.
Indien gemeenten of provincie besluiten
minder bij te dragen dan voorheen (een
actueel vraagstuk), dan kan een probleem
ontstaan ten aanzien van dekking van
personele en materiele lasten (afkomstig van
de provincie).
Er vindt momenteel onderzoek plaats door
een externe partij om een exacte
onderbouwing op te stellen behorende bij de
voormalige VVGB-taak. Het kan zijn dat
hierdoor de bijdragen die gemeenten betalen
aan de RUD gaan veranderen. Zodra de totale
bijdrage van alle gemeenten aan de RUD voor
de voormalig VVGB-taak minder wordt dan €
1.275.746 dan kan er een dekkingsprobleem
ontstaan voor de personele en materiele
lasten van voormalig provincie personeel. De
RUD zal u hierover in oktober informeren.
Ten aanzien van de resterende bodemtaak
van de provincie geldt dat de provincie
volgens afspraak (onder voorbehoud van een
vastgestelde begroting op 26 juni 2014),
gehouden is haar bijdrage hiervoor te blijven
voldoen. Daarmee is er ook dekking voor de
mensen (voormalig provinciaal personeel) die
deze taak uitvoeren.
De provincie Noord-Holland heeft echter
aangegeven voornemens te zijn haar bijdrage
niet te voldoen. De provincie is van mening is
dat de RUD € 374.425 ‘te veel’ krijgt. Dan kan
het zijn dat er voor het personeel dat deze
provinciale bodemtaak uitvoert wel dekking is
in de begroting, maar dat de provincie
hiervoor niet gaat betalen. De RUD zal dan
handelen op basis van de situatie en
gegevens die dan bekend zijn. Het bestuur
van de RUD verzet zich tegen het standpunt
van de provincie en geeft aan dat de
gemeenten gaan over de bedragen die
samenhangen met VVGB financiering en niet
de provincie.
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Aanleiding / Kern van de zaak:
Op 26 juni 2014 worden in het Algemeen Bestuur (AB) de jaarrekening 2013, de gewijzigde
begroting 2014 en de begroting 2015 behandeld. Deze stukken zijn zoals voorgeschreven vóór 15
april aan de deelnemers toegezonden.
Inmiddels zijn van 16 deelnemers zienswijzen, of het voornemen hiertoe, bekend. Nog niet alle
partijen hebben deze inmiddels bestuurlijk behandeld. Voor sommige zal dit na het AB van 26 juni
plaatsvinden.
Bijna alle partijen hebben zienswijzen ingediend ten aanzien van (de hoogte van) de financiering
van de voormalig VVGB-taak. Het DB stuurt daarom de leden van het AB middels deze alvast een
voorgenomen gemotiveerde reactie over de zienswijzen die betrekking hebben op de financiering
van de voormalige VVGB (Verklaring Van Geen Bedenkingen) taak. Deze reactie wordt aangevuld
met reacties op de overige zienswijzen in het DB voorafgaand aan het AB op 26 juni.
Gemotiveerde reactie ten aanzien van zienswijzen over financiering VVGB-taak
De meeste deelnemers brengen zienswijzen in ten aanzien de hoogte van de financiering van de
voormalig VVGB taak. De bevoegdheid en budgetten voor deze VTH-basistaak is overgegaan van
de provincie naar de gemeenten.
Het is voor alle betrokken partijen, inclusief het bestuur van de RUD, onduidelijk of de
onderbouwing van de omvang van deze taak aansluit bij de hoogte van het bedrag dat hiervoor de
komende jaren door het Rijk wordt betaald aan de gemeenten. Dit bedrag is opgenomen in de
begroting van de RUD NHN. Het DB heeft besloten een voorschotnota van 50% van dit bedrag
(het eerste half jaar) te sturen aan alle deelnemers.
Omdat de meicirculaire van het ministerie niet de verwachte duidelijkheid heeft verschaft, is de
RUD gestart met een onderzoek naar het (voormalig) VVGB bedrijvenbestand van de deelnemers.
Het onderzoek zal worden uitgevoerd door een extern bureau. In oktober zal op basis van dit
onderzoek een exact beeld worden gegeven van de (financiële) consequenties per deelnemer. De
uitkomsten zullen leidend zijn voor toekomstige begrotingen. Mogelijke overschotten in 2014 als
gevolg van financiering van de voormalig VVGB-taak staan volledig ter beschikking van de
individuele deelnemende partijen en zullen worden verrekend met het voorschot over het eerste
half jaar.
AB-memo
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Consequenties:
-taak een voorschot van 50%
van het bedrag dat zij hiervoor van het Rijk hebben ontvangen. Er volgt geen voorschot over het
tweede half jaar van 2014. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek volgt in oktober een
definitieve verrekening over 2014.
De uitkomsten bepalen tevens de hoogte van de benodigde vaste financiering van de RUD NHN
voor de volgende jaren.
es:
Met het vaststellen van de begroting 2014 en 2015 voldoet de RUD aan de termijnvereisten van de
toezichthouder om voor 15 juli een vastgestelde begroting te hebben.
Risico’s: Indien deelnemers de voorschotten over het eerste half jaar niet betalen kunnen
liquiditeitsproblemen ontstaan voor de RUD NHN.

Vervolgprocedure:
1. De RUD NHN laat een externe partij onderzoek doen, met als doel om in oktober een exacte
(financiële) onderbouwing te bieden voor de voormalig VVGB-taak. Dan kan financiële verrekening
met de individuele deelnemende partijen plaatsvinden.
2. Het DB adviseert het AB bij alle deelnemers aan te dringen op betaling van het voorschot van
50% over de eerste helft van 2014 voor de voormalig VVGB-taak. Hiervoor hebben alle betreffende
partijen in maart een factuur ontvangen.

