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Gevraagde beslissing(en)
Naar aanleiding van de concept Aandeelhoudersovereenkomst en de concept Dienstverleningsovereenkomst, de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken:
... ...
... ...

Inleiding
Hierbij ontvangt u het verzoek, ingevolge artikel 160, lid 2 Gemeentewet, om wensen en bedenkingen
kenbaar te maken over ons voorgenomen besluit de ruimtelijk-economische regionale samenwerking
in Noord-Holland Noord met de Provincie Noord-Holland, de gemeenten in Noord-Holland Noord en
het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voort te zetten en daarvoor de twee bijgevoegde
overeenkomsten aan te gaan voor de periode 2018-2025.
Eerder hebben wij u geïnformeerd in dit kader in de raadsinformatiebrief van 18 oktober en tijdens de
regionale raadsinformatieavond op 1 februari 2017.
Economische potenties en kansen in Noord-Holland Noord optimaal benutten
In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ter zake Regionaal Economische Samenwerking in NoordHolland Noord van 25 april 2013 zijn afspraken vastgelegd om tot een krachtige en gecoördineerde
aanpak te komen om zo de economische potenties en kansen in Noord-Holland Noord optimaal te
benutten. Deze overeenkomst is in 2013 gesloten tussen de gemeenten in Noord-Holland Noord, de
provincie Noord-Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN. De looptijd van de huidige
samenwerkingsovereenkomst is tot en met 31 december 2017.
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN is opgericht in 2007 en vanaf dat moment zijn wij aandeelhouder,
samen met de andere gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en de provincie Noord-Holland.
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN treedt op als regionale uitvoeringsorganisatie van en voor de
aandeelhouders. Het Ontwikkelingsbedrijf NHN realiseert dit door de strategische organisatie van en
onderlinge afstemming tussen de triple helix partners in de regio te versterken en het vestigings- en
ondernemersklimaat verder te ontwikkelen door het uitvoeren van projecten. De gemeente Langedijk
is aandeelhouder van het Ontwikkelingsbedrijf tezamen met 16 (binnenkort 17) andere gemeenten in
Noord-Holland Noord en de Provincie Noord-Holland. Het voornemen is dat de gemeente Uitgeest
binnenkort ook toetreedt als aandeelhouder.
Evaluatie regionale samenwerking en Ontwikkelingsbedrijf
In 2016 heeft een evaluatie van de regionale samenwerking en het Ontwikkelingsbedrijf NHN
plaatsgevonden conform de afspraken in de SOK 2013-2017. Deze evaluatie is uitgevoerd door
bureau Public Result. Dit rapport is u toegezonden als bijlage bij bovengenoemde raadsinformatiebrief
van 27 oktober 2016.

Uit het evaluatierapport van Public Result en de bespreking hiervan op 6 juli 2016 in een bestuurlijke
consultatiebijeenkomst met de aandeelhouders is gebleken dat de aanwezige bestuurders:
a. de regionale samenwerking voort willen zetten;
b. de samenwerking verder zodanig willen vormgeven dat de potentie van de regio optimaal wordt
benut;
c. de samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsorganisatie voort willen zetten.
Regionale samenwerking voortzetten
In de aandeelhoudersvergadering van het Ontwikkelingsbedrijf NHN van 26 oktober 2016 is in
principe besloten om de regionale samenwerking in Noord-Holland Noord voort te zetten na 2017, het
Ontwikkelingsbedrijf NHN als uitvoeringsorganisatie te blijven inzetten na 2017, en deze regionaal
economische samenwerking en de verhouding met het Ontwikkelingsbedrijf NHN vorm te geven in
een Samenwerkingsovereenkomst voor de periode van 2018 tot 2025. De hiermee samenhangende
besluiten worden de komende periode aan de colleges van burgemeester en wethouders van de
gemeenten in Noord-Holland Noord en het college van Gedeputeerde Staten voorgelegd na
verwerking van de wensen en bedenkingen van de raden van de betrokken gemeenten.
Voor de vormgeving van de voortzetting van de regionale samenwerking is gekozen voor
de volgende documenten, waarin aandeelhouderschap en opdrachtgeverschap worden
onderscheiden:
concept Aandeelhoudersovereenkomst 2018-2025;
concept Dienstverleningsovereenkomst 2018-2025 (en daarbij hoort het Concept Meerjarenplan
Ontwikkelingsbedrijf NHN 2018-2025).

Beoogd resultaat
Het vernemen van eventuele wensen en bedenkingen van de raad.

Argumenten
Het zijn belangrijke overeenkomsten in verband met de voortgang van de regionale samenwerking.
Het college vraagt ingevolge artikel 160, lid 2 Gemeentewet aan de raad om haar wensen en
bedenkingen kenbaar te maken over het voorgenomen besluit de ruimtelijk-economische regionale
samenwerking in Noord-Holland Noord met de Provincie Noord-Holland, de gemeenten in NoordHolland Noord en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord voort te zetten.

Kanttekeningen
Eventuele wensen en bedenkingen zijn input voor het vervolgproces van de 18 gemeenten. In het
uiterste geval leiden de wensen en bedenkingen tot een aanpassing van de overeenkomsten. Uw
eventuele wensen en bedenkingen worden teruggelegd bij de regionale werkgroep. Afhankelijk van de
reacties van de colleges en wensen en bedenkingen van de 18 raden van de gemeenten in NoordHolland Noord en de reacties van GS en PS kunnen de conceptteksten van de beide overeenkomsten
aangepast worden. Het voornemen is de overeenkomsten in het najaar van 2017 aan te gaan en te
ondertekenen.

Communicatie
Niet van toepassing.

Participatie (Interactief werken)
Niet van toepassing.
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Financiën
In de samenwerkingsovereenkomst van 2013 hebben de gemeenten en provincie een vaste
subsidiebijdrage per jaar aan het Ontwikkelingsbedrijf vastgelegd.
In 2017 bedroeg deze € 2.509.504,--, waarvan de gemeente Langedijk bijdroeg: € 52.363,-- ex BTW.
Wat verandert er?
Voorgesteld wordt het volgende te veranderen aangaande de financiën:
1. De subsidie wordt vanaf 2018 een financiële bijdrage;
2. De grondslag voor de hoogte van de subsidie, die de afgelopen jaren is verstrekt, is het
inwonersaantal van 1 januari 2012. De grondslag voor de bijdrage voor de periode 2018-2025
wordt het inwonersaantal van 1 januari 2016;
3. Indexatie van de jaarlijkse bijdragen vanaf 2018 op basis van cao-loonindex;
4. Naast de jaarlijkse subsidie wordt ook door elke gemeente een deel van de kosten voor de
regionale lobby gefinancierd. Voorstel is om de jaarlijkse bijdrage voor a) de bekostiging van de
opdracht en b) de regionale lobby samen te brengen tot één jaarlijks bedrag met ingang van
2018. Dat maakt het administratief eenvoudiger. De bijdrage aan de lobbykosten wordt ook
geactualiseerd naar het aantal inwoners per 1 januari 2016 en het totaal te verdelen bedrag over
de drie regio’s is verhoogd van € 75.000,-- naar € 100.000,--.
De totale bijdrage voor 2018 bedraagt voor de gemeente Langedijk € 58.188,-- ex BTW.
Daarnaast wordt een eenmalige bijdrage in 2018 gevraagd voor aanpassingen in huisvesting en
personeel. De bijdrage van de gemeente Langedijk bedraagt hierin € 5.178,--.
Een overzicht van de bedragen per gemeente en provincie treft u in de bijlage aan.

Dekking
Jaarlijkse bijdrage
In de meerjarenbegroting is reeds rekening gehouden met een jaarlijkse bijdrage van € 52.550,--.
Voor de komende jaren is een hoger bedrag nodig doordat:
het aantal inwoners per 1 januari 2016 hoger is dan het aantal inwoners per 1 januari 2012 zowel
voor de berekening van de jaarlijkse bijdrage aan het Ontwikkelingsbedrijf als aan de lobby;
er vanaf 2018 een indexatie wordt berekend over de (geactualiseerde) bijdrage van 1% op basis
van de cao loonindex;
het totaal te verdelen bedrag voor de regionale lobby over de drie regio’s is verhoogd van
€ 75.000,-- naar € 100.000,--.
Vanaf 2018 is de berekende bijdrage voor de gemeente Langedijk op basis recenter inwonertal
(1 januari 2016) € 58.188,-- excl. BTW.
Voor de gemeente Langedijk betekent dit een verhoging voor 2018 en volgende jaren van in totaal
€ 5.650,- excl. BTW.
Deze verhoging wordt in de Kadernota 2018 meegenomen .
Voor de jaren 2019 tot 2025 wordt de totale bijdrage voor 2018 verhoogd met een
indexatiepercentage per jaar op basis van de cao-loonindex (van het CBS). Dit wordt in de
desbetreffende jaren aangepast op basis van het werkelijke percentage.
Eenmalige bijdrage in 2018
Voor 2018 wordt een extra éénmalige bijdrage gevraagd van € 5.178,--. Ook dit bedrag wordt
meegenomen bij de Kadernota 2018.

Vervolgstappen
Afhankelijk van de reacties van de colleges en wensen en bedenkingen van de raden van de
gemeenten in Noord-Holland Noord en de reacties van GS en PS kunnen de concept-teksten van de
beide overeenkomsten aangepast worden. Het voornemen is de overeenkomsten in het najaar van
2017 aan te gaan en te ondertekenen.
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Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.
2.

concept Aandeelhoudersovereenkomst 2018-2025;
concept Dienstverleningsovereenkomst 2018-2025 (en daarbij hoort het Concept Meerjarenplan
Ontwikkelingsbedrijf NHN 2018-2025).

Bijlagen ter informatie
Tabellen over de vaste gemeentelijke bijdrage en de éénmalige bijdrage per gemeente.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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Bijlage 1: Tabellen over de vaste gemeentelijke bijdrage en de éénmalige bijdrage per
gemeente.

Gemeenten

Inwoners per
1-1-2016

Bijdrage 2018

Alkmaar

107.615 €

228.144

Bergen

29.943 €

63.479

Castricum

34.604 €

73.360

Den Helder

56.725 €

120.257

Drechterland

19.400 €

41.128

Enkhuizen

18.455 €

39.125

Heerhugowaard

53.927 €

114.325

Heiloo

22.689 €

48.101

Hollands Kroon

47.546 €

100.798

Hoorn

72.172 €

153.005

Koggenland

22.471 €

47.639

Langedijk

27.447 €

58.188

Medemblik

43.725 €

92.697

Opmeer

11.336 €

24.032

Schagen

46.159 €

97.857

Stede Broec

21.493 €

45.565

Texel

13.574 €

28.777

Uitgeest

13.360 €

28.323

Totaal

662.641 € 1.404.799

Provinciale bijdrage

€ 1.298.776

Totaal
bron: CBS

€ 2.703.575

Uitgangspunten bij de berekening voor de jaarlijkse bijdrage per gemeente:
uitgegaan wordt van het aantal inwoners per 1 januari 2016;
€ 1,94 is de bijdrage per inwoner. Dit bedrag is voorgaande jaren gehanteerd;
er wordt vanaf 2018 geïndexeerd. De index die voor 2018 wordt gebruikt is die van 2016
en bedraagt 1%. Voor het jaar 2019 wordt het indexcijfer van 2017 gehanteerd en zo
verder;
de kosten voor lobby bedragen voor 2017 en verder € 0,16 per inwoner;
de lobbybijdrage geldt alleen voor gemeenten en niet voor de provincie. Dat verklaart
waarom de provinciale bijdrage minder dan 50% van het totaal bedraagt.
De berekening van de bijdragen is als volgt:
- gemeenten: (€1,94 + €0,16) x 1,01;
- provincie: € 1,94 x 1,01.
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Eenmalige bijdrage aan Ontwikkelingsbedrijf NHN
Verdeling van de eenmalige bijdrage van € 250.000 over de aandeelhouders ziet er als volgt
uit:
Gemeente
Alkmaar

Inwoners per Eenmalige bijdrage per
1-1-2016
gemeente in 2018
107.615

Bergen

20.300
5.648

29.943
Castricum

6.528
34.604

Den Helder

10.701
56.725

Drechterland

3.660
19.400

Enkhuizen

3.481
18.455

Heerhugowaard

10.173
53.927

Heiloo

4.280
22.689

Hollands Kroon

8.969
47.546

Hoorn

13.614
72.172

Koggenland

4.239
22.471

Langedijk

5.178
27.447

Medemblik

8.248
43.725

Opmeer

2.138
11.336

Schagen

8.707
46.159

Stede Broec

4.054
21.493

Texel

2.561
13.574

Uitgeest
Totaal

2.520
13.360
662.641

125.000

Bijdrage Provincie

125.000

Totaal

250.000

bron: CBS
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Wensen en bedenkingen i.v.m. voortzetting regionale samenwerking NoordHolland Noord en Ontwikkelingsbedrijf NHN

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 april 2017, nummer 27;

b e s l u i t:

naar aanleiding van de concept Aandeelhoudersovereenkomst en de concept Dienstverleningsovereenkomst, de volgende wensen en bedenkingen kenbaar te maken:
... ...
... ...

Vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juni 2017.

de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

drs. J.F.N. Cornelisse

