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Is preventief toezicht van de provincie op het voorstel van toepassing? Nee
Gevraagde beslissing(en)
Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de Kadernota 2021 Halte Werk.

Inleiding
Op 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad 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 dit raadsbesluit is om Gemeenschappelijke Regelingen met ingang van het
begrotingsjaar 2021 te verzoeken voor 1 januari 2020 de Kadernota 2021 aan te leveren. In deze
kadernota zijn zowel de hoofdlijnen van het beleid als de financiële kaders opgenomen. De
gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld een zienswijze af te geven ten aanzien van deze
kadernota.
Conform de afspraken uit de notitie ‘Informatievoorziening Gemeenschappelijke Regelingen’ en de
Uitgangspunten gemeenschappelijke regelingen (UGR 2019), dienen de kadernota’s van de
Gemeenschappelijke Regelingen met ingang van begrotingsjaar 2020 op 15 december 2019
aangeboden zodat de raad de gelegenheid heeft voor 1 maart 2020 een zienswijze af te geven.
Beoogd resultaat
Door vaststelling van deze zienswijze uw raad in de gelegenheid te stellen te sturen op de
beleidsmatige en financiële uitgangspunten voor de begroting, die later in het jaar door de
Gemeenschappelijke Regelingen voor zienswijzen aan de raden worden aangeboden. Dit besluit
kenbaar maken bij het BT van Halte Werk voor 1 maart 2020, opdat zij bij het opstellen van de
begroting 2021 hier rekening mee kunnen houden.
Argumenten
De kadernota 2021 geeft de kaders en kosten van bedrijfsvoering aan. Daarnaast wordt in de
kadernota een beeld gegeven van de te verwachten ontwikkelingen en wetswijzigingen op het gebied
van participatie, armoedebestrijding en schuldhulpverlenging, die een effect zullen hebben op de
bedrijfsvoering. De verwachtingen zijn op dit moment nog niet financieel uit te werken, ook omdat nog
niet duidelijk is wat de rijksbijdragen zullen zijn.

Kanttekeningen
1

De kadernota is nagenoeg sluitend, met een positief resultaat van € 31.000. Echter de te
verwachten ontwikkelingen zullen invloed hebben op de begrotingen van 2021 en verder
De VNG neemt een belangrijke rol op zich om namens de gemeenten een pleidooi te houden
bij het rijk voor voldoende rijksbijdragen voor het uitvoeren van deze nieuwe taken en
wetswijzigingen. De gemeenteraad zal hierover geïnformeerd worden zodra hier meer over
bekend is.

Communicatie
Na besluitvorming door uw raad wordt het BT Halte Werk per brief voor 1 maart 2019 geïnformeerd
over de vastgestelde zienswijze.

Participatie (Interactief werken)
Het betreft hier zienswijze van een bestuursorgaan dus Participatie (Interactief werken) is niet van
toepassing.

Juridisch
Niet van toepassing.
Preventief toezicht
Niet van toepassing.
Financiën
De inhoud van de voorgestelde zienswijze bevat geen financiële consequenties.
Vervolgstappen
Na besluitvorming door uw raad wordt het BT Halte Werk voor 1 maart 2020 per brief geïnformeerd
over de vastgestelde zienswijze.
Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.

Kadernota 2021 Halte Werk.

Bijlagen ter informatie
1. Collegebesluit 14 januari 2020’.
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

Raadsvoorstel

L.A.M. Kompier
burgemeester
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Kadernota 2021 Halte Werk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 januari 2020, nummer 9;
gelet op het bepaalde in wettelijke grondslag vermelden: Wgr, art. 34b en FUGR art 4;

b e s l u i t:

1.
2.

geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de Kadernota 2021 Halte Werk;
in te stemmen met de zienswijze-brief aan het bestuursteam van Halte Werk.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 februari 2020.
de raadsgriffier

R. Vennik

de voorzitter

L.A.M. Kompier

