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Geacht bestuur, 

Overeenkomstig het bepaalde in uw gemeenschappelijke regeling is ons de ontwerpbegroting 2021 
en -meerjarenbegroting 2022-2024 van uw dienst toegezonden en worden wij in de gelegenheid 
gesteld om zienswijzen in te dienen. In onze vergadering van 23 juni 2020 hebben wij deze 
ontwerpbegroting en ontwerp-meerjarenbegroting besproken. Het naar aanleiding daarvan 
genomen raadsbesluit sturen wij als bijlage mee. 

Wij kunnen instemmen met uw ontwerpbegroting voor 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024.  
 
Naar aanleiding van de behandeling van deze begrotingen willen wij u het volgende meegeven. 
  
De aandacht voor dienstverlening, is wat ons betreft een speerpunt. Daarbij dienen de verschillende 
te leveren producten aan de daaraan te stellen kwaliteitseisen te voldoen en ook aan de eisen in ons 
VTH-beleid. Afgelopen periode zijn wij dan ook met uw organisatie het gesprek aangegaan over het 
maken van een verbeterslag wat betreft de uitvoering van de bouwtaken. Complicerende factor 
daarbij was de fusie van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout met de 
harmonisatie van regelingen, beleid en processen die daarna moest plaatsvinden.  
 
Wij onderkennen dat dit alles een doorwerking heeft op het urenbeslag en daarmee op de 
kostenontwikkeling rond deze taak. Om een zo reëel mogelijke raming op te stellen, heeft u nu 
gebruik gemaakt van landelijke kengetallen. Met het oog op het kunnen volgen van de 
kostenontwikkeling, zouden wij graag naast uw periodieke rapportage over de voorgang van het 
Verbeterplan bouwtaken periodiek worden geïnformeerd over hoe het feitelijke urenbeslag uitpakt 
in relatie tot de nu gehanteerde kengetallen.  
 
Graag krijgen wij inzicht of de ODWH-werkwijze ten behoeve van gemeente Noordwijk vergelijkbaar 
is met het landelijk gemiddelde. 
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Verder willen wij u verzoeken om bij de invoering van de Omgevingswet en het inrichten van 
werkprocessen, deze ‘lean’ in te richten. Wij nodigen u uit dat in samenspel te doen met ons  
gemeentelijke Team Ruimtelijke Ordening en samen te onderzoeken welke processtappen echt 
noodzakelijk zijn en welke niet, waarbij eventuele dubbelingen worden voorkomen.  

Voorts zijn wij van mening dat het principe van reëel ramen ook ten grondslag dient te liggen aan de 
meerjarenbegroting. In dat verband constateren wij dat het meerjarenperspectief dat wordt 
geboden, uitsluitend bestaat uit geïndexeerde cijfers van de begroting 2021. Bijgevolg zijn nu reeds 
voorzienbare ontwikkelingen die van invloed zijn op onderliggende (uren)ramingen en daarmee op 
de door ons vrij te maken middelen, niet meegenomen.  

Wij begrijpen dat de nu voorliggende meerjarenbegroting zich niet voorafgaand aan de vergadering 
van uw Algemeen Bestuur laat omwerken. Reden waarom wij er mee instemmen. Toch wensen wij 
er in de loop van het jaar met het oog op onze eigen meerjarenbegroting alsnog zicht te krijgen om 
de kostenontwikkeling in meerjarenperspectief.  Wij wensen in het derde kwartaal door u hierover te 
worden geïnformeerd. 

 

Hoogachtend 

De gemeenteraad van Noordwijk, 

De griffier,    De voorzitter, 

 

 

M.R. Fabbricotti   W.J.A. Verkleij 


