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Betreft: Masterplan ICT van de Regionale Uitvoering Dienst (RUD) Noord-Holland Noord 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
De interim-directeur van de RUD NHN heeft de afgelopen maanden een analyse gemaakt van de 
bedrijfsvoering bij de RUD. Conclusie is dat deze niet optimaal functioneert en niet toekomstbestendig 
is, met name op het gebied van ICT. De conclusie is dat het essentieel is om de ICT binnen de RUD 
te moderniseren. Er is daarom een Masterplan ICT gemaakt. 
 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van de Regionale Uitvoeringdienst Noord-Holland 
Noord  van 13 december a.s. staat het besluitpunt Financiering Masterplan ICT op de agenda. Drie 
aspecten zijn daarbij in het bijzonder belang: 

1. Het op orde brengen van de ICT-structuur; 
2. Deze blijvend adequaat en transparant te laten functioneren; 
3. Het goed faciliteren van nieuwe wettelijke vereisten en ontwikkelingen voor deelnemers, 

medewerkers en organisatie. 
 
Aan het besluitpunt Financiering Masterplan ICT hangt ook een prijskaartje. Van Den Helder wordt 
een extra bijdrage gevraagd van € 250.925,-- voor de periode 2018 t/m 2023. 
 
Het college onderschrijft bovengenoemde doelen voor de RUD NHN. Het is noodzakelijk dat de RUD 
vernieuwt. Het college begrijpt ook dat dit mogelijk geld kan kosten. Echter, het college is ook van 
mening dat de RUD op dit moment nog niet voldoende kan onderbouwen of de uitvoering van het ICT 
Masterplan niet nog meer geld gaat kosten.  
 
Daarbij komt: In het voorstel legt de RUD zich een taakstelling op tot besparing van € 820.000,--. Het 
college vindt dit vreemd. In onze eigen gemeentelijke begroting is het door onze toezichthouder niet 
toegestaan om taakstellingen op te nemen. Het getuigt niet van een eenduidige financiële huishouding 
als de gemeente dit wel zou accepteren als het om een uitvoeringsdienst gaat.  
 
Het college ziet het voorgestelde besluit niet als besluitrijp. Om deze reden zal het college tijdens de 
het AB op 13 december niet instemmen met dit voorstel.  
 
Indien het AB op 13 december in meerderheid beslist om toch akkoord te gaan met het voorstel, zal 
het college het gevraagde budget via een wensen en bedenkingenprocedure aan de raad moeten 
voorleggen. Het gevraagde budget is er namelijk niet in de meerjarenbegroting. Dit wordt dan op zijn 
vroegst in januari 2018. 
 
Tot slot. De gemeente heeft pas op 21 november de stukken voor de vergadering van 13 december 
2017 ontvangen. Het was binnen deze korte termijn helaas niet mogelijk om de plannen van de RUD 
al voor de vergadering van 13 december via een wensen en bedenkingenprocedure aan de raad voor 
te leggen.  
 
Den Helder, 12 december 2017. 
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