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1. GGD NHN 
 

Alkmaar  
Voorgesteld besluit: 
 
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van Gemeenschappelijke 
Regeling GGD Hollands Noorden: 
 

a. niet in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de deelnemersbijdrage voor 
informatiebeveiliging en privacybescherming en te onderzoeken of dekking binnen de GGD 
begroting mogelijk is. 

 
b. wij gaan akkoord met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke 

Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden 
gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2024. 

 
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling GGD HN kenbaar te maken. 
 

Bergen 
Voorgesteld besluit:  
 
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van Gemeenschappelijke 
Regeling GGD Hollands Noorden: 

 
a. niet in te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage voor 

informatiebeveiliging en privacybescherming en de GGD te verzoeken binnen de eigen 
begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en 
privacybescherming. 

 
b. Wij zien graag in de begroting 2024 nader uitgewerkt, door middel van een plan van  

aanpak, hoe de samenwerking binnen het sociaal domen i.c de sociale team in de  
BUCH gemeenten nader versterkt wordt; 

 
c. Specifiek ten aanzien van Ontwikkelingen JGZ (pag 5): persoonsgerichte zorg (GIZ) 

en passende zorg op maat: Wij achten het van belang dat er gewerkt wordt met een  
instrument om vroegtijdig risico’s te signaleren (Verwijsindex of vergelijkbaar) en dat  
bij gesignaleerde risico’s actief contact gezocht wordt met andere betrokkenen en  
zien graag uitgewerkt in de begroting 2024 hoe hier vorm en inhoud aangegeven  
wordt. 

 
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de  
Gemeenschappelijke Regeling GGD HN kenbaar te maken  



Castricum 
Voorgesteld besluit: 
 
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van Gemeenschappelijke 

Regeling GGD Hollands Noorden 

 

a. niet in te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage voor 

informatiebeveiliging en privacybescherming en de GGD te verzoeken binnen de eigen 

begroting dekking te vinden voor de structurele lasten voor informatiebeveiliging en 

privacybescherming. 

 

b. Wij zien graag in de begroting 2024  nader uitgewerkt, door middel van een plan van 

aanpak, hoe de samenwerking binnen het sociaal domen i.c de sociale team in de BUCH 

gemeenten nader versterkt wordt; 

 

c. Specifiek ten aanzien van  Ontwikkelingen JGZ (pag 5): persoonsgerichte zorg (GIZ) en 
passende zorg op maat: Wij achten het van belang dat er gewerkt wordt met een 
instrument om vroegtijdig risico’s te signaleren (Verwijsindex of vergelijkbaar) en dat bij 
gesignaleerde risico’s actief contact gezocht wordt met andere betrokkenen en zien graag 
uitgewerkt in de begroting 2024 hoe hier vorm en inhoud aangegeven wordt 

 

 

Dijk en Waard 
Voorgesteld besluit: 

1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2024 van de GGD HN: 

 

a. niet in te stemmen met een verhoging van de deelnemersbijdrage voor informatiebeveiliging 

en privacybescherming;  

 

b. de GGD HN te verzoeken om binnen de eigen begroting dekking te vinden voor de        

structurele lasten voor informatiebeveiliging en privacybescherming.  

2. Het college te verzoeken deze zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GGD Hollands Noorden 

mede te delen. 

  



2. OD NHN 
 

Alkmaar 
Voorgesteld besluit: 

  

1. De volgende zienswijze af te geven op de Kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord: 

 

a. In te stemmen met de gevraagde financiering voor indexering conform de Financiële 

Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten 

door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2024. 

Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2024 uitblijft, betekent dit dat 

de gemeente Alkmaar ook de bijdrage 2024 aan de OD NHN mogelijk moet gaan 

heroverwegen; 

 

b. In te stemmen met de gevraagde financiering voor de afhandeling van Woo-verzoeken; 

 

c. De OD NHN te verzoeken de inzet voor Woo-verzoeken te monitoren en actief te informeren 

over de resultaten. 

 

2. Deze zienswijze met bijgevoegde brief aan het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke 

Regeling Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 

Bergen 
Voorgesteld besluit: 

1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Omgevingsdienst 

Noord-Holland Noord:  

a. in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor de 

behandeling van verzoeken inzake de Wet open overheid, echter deze te monitoren en 

separaat te verantwoorden in de periodieke uitvoeringsrapportage(s) alsmede in de 

jaarstukken;  

b. voor het overige een positieve zienswijze af te geven.  

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 

Castricum 
Voorgesteld besluit: 

1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Omgevingsdienst 

Noord-Holland Noord: 

 



a. in te stemmen met de voorgestelde verhoging van de jaarlijkse bijdrage voor de 

behandeling van verzoeken inzake de Wet open overheid, echter deze te monitoren en 

separaat te verantwoorden in de periodieke uitvoeringsrapportage(s) alsmede in de 

jaarstukken;    

b. voor het overige een positieve zienswijze af te geven. 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de 

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 

Dijk en Waard 
Voorgesteld besluit: 

1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Omgevingsdienst 

Noord-Holland Noord 

a. in te stemmen met de uitbreiding van de bestaande formatie met 3 FTE en daarbij 

behorende salariskosten voor de behandeling van verzoeken inzake de Wet open overheid, 

echter te verzoeken deze te monitoren en separaat te verantwoorden in de periodieke        

uitvoeringsrapportage(s) alsmede in de jaarstukken;  

b. niet in te stemmen met de voorgestelde jaarlijkse verhoging van €406.000,- voor de 

afhandeling van Woo-verzoeken en te verzoeken dit bedrag aan te passen naar het bedrag 

dat voor 3 FTE nodig is;  

c. niet in te stemmen met de voorgestelde indexatie(percentage) van 7,26% en te verzoeken 

het percentage dat door de Regietafel gecommuniceerd is (7,1%) aan te houden.  

2. het college te verzoeken deze zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 

Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

  



3. VR NHN 
 

Alkmaar  
Voorgesteld besluit: 

 

1. Akkoord te gaan met indexatie conform de Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke 
Regelingen (FUGR), onder voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden 
gecompenseerd voor de gestegen lonen en prijzen in 2024. Als een volledige loon- en 
prijscompensatie van het Rijk voor 2024 uitblijft, betekent dit de gemeente Alkmaar ook de 
bijdrage 2024 aan de GR Veiligheidsregio Noord-Holland Noord mogelijk moet gaan 
heroverwegen. Dit heeft als gevolg dat de GR dan zelf in de begroting 2024 ruimte moet 
vinden en eventueel maatregelen zal moeten treffen. 
 
2. Voor het overige geen zienswijze in te dienen over de kadernota 2024 Veiligheidsregio Noord- 
Holland Noord; 
 
3. Het college op te dragen bovenstaande kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
 

Bergen 
Voorgesteld besluit: 
 
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Veiligheidsregio 

Noord-Holland Noord  
 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 

Castricum 
Voorgesteld besluit: 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord  

 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord kenbaar te maken. 

 

Dijk en Waard 
Voorgesteld besluit: 

1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota van de Veiligheidsregio Noord-Holland 

Noord: 

a. Niet akkoord gaan met een verhoging van de bijdrage in verband met de overname   

beheerstaken ICT Meldkamer Noord-Holland.  

    b. Niet akkoord gaan met het verhogen van de bijdrage in verband met versterking        

informatieveiligheid, maar de veiligheidsregio te verzoeken om te onderzoeken welk bedrag er 

noodzakelijk is om uitsluitend te voldoen aan de wettelijke vereisten. 



c.   In de zienwijze kenbaar maken dat de gevraagde middelen pas per 2024 beschikbaar worden 

gesteld en niet al in 2023.  

2. Het college te verzoeken de hierboven genoemde zienswijze van de raad kenbaar te maken bij het 

dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. 

 

 

  



4. BUCH 
 

Bergen 
Voorgesteld besluit: 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR 

Werkorganisatie BUCH en het bestuur de volgende aandachtspunten mee te geven:  

a. Blijf de raden informeren en betrekken bij het behalen van de resultaten van de 

hoofddoelstelling: kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en innovatieve dienstverlening aan 

onze inwoners, organisaties en bedrijven;  

b. Informeer de gemeenteraden regelmatig over de stand van zaken over het organisatieplan.  

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het bestuur van GR Werkorganisatie BUCH 

kenbaar te maken.  

  



5. RHCA 
 

Alkmaar 
Voorgesteld besluit: 
1. een zienswijze ten aanzien van de voorgestelde indexatie in te dienen; 

 
2. het college op te dragen dit kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR RHCA 

 

Bergen 
Voorgesteld besluit: 
 
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR RHCA  

 
2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het (dagelijks) bestuur van de GR RHCA 

kenbaar te maken. 

 

Castricum 
Voorgesteld besluit: 

1. de volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de 
gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (GR RHCA): een positieve 
zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR RHCA;  

 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR RHCA 
kenbaar te maken. 

 

Dijk en Waard 
Voorgesteld besluit: 

1. Geen zienswijze in te dienen over de kadernota 2024 van het Regionaal Historisch Centrum 

Alkmaar (GR-RHCA). 

 



6. Recreatieschap Geestmerambacht 
 

Alkmaar 
Voorgesteld besluit 
 
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Geestmerambacht; 
 

a. Het voorbehoud te maken dat we akkoord gaan met indexatie conform de FUGR, mits 
gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen 
en prijzen in 2024. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2024 
uitblijft, betekent dit de gemeente Alkmaar ook de bijdrage 2024 aan de GR GAB 
mogelijk moet gaan heroverwegen. Dit heeft als gevolg dat de GR GAB dan zelf in de 
begroting 2024 ruimte moet vinden en eventueel maatregelen zal moeten treffen. 

 
b. Gelet op de snel afnemende reserves van het recreatieschap, de lage 

weerstandscapaciteit en de onzekerheid van de kostenstijgingen door prijsindexatie 
met een aangepaste financiële planning voor 2024 (en het meerjarenperspectief) te 
komen op basis van reële cijfers en dit te verwerken in de begroting 2024. 
 

2. Dit door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Geestmerambacht kenbaar te maken. 
 

Dijk en Waard 
Voorgesteld besluit: 

1. Onderstaande zienswijze af te geven over de kadernota 2024 van de GR Recreatieschap 

Geestmerambacht:  

a.  De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het in 2022 ontwikkelde dashboard 

vanaf 2023 toe te passen als sturingsinstrument door het recreatieschap naast de reguliere 

P&C cyclus instrumenten.  

b. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken de jaarlijkse en tussentijdse scans        

van de risico’s onderdeel te laten zijn van het dashboard.  

c. De GR Recreatieschap Geestmerambacht te verzoeken het dashboard uit te breiden met        

inzicht in de gerealiseerde structurele inkomsten gekoppeld aan de visie en        

uitvoeringsprogramma’s van het recreatieschap. 

  



7. VVI 
 

Alkmaar 
Voorgesteld besluit: 
 
1. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke 
Regeling VVI; 
 
2. Dit door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling VVI kenbaar te maken 
 

Bergen 
Voorgesteld besluit: 
 
1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de VVI Alkmaar e.o. 
  
2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van VVI Alkmaar e.o. 
kenbaar te maken 
 

Uitgeest 
Voorgesteld besluit: 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de VVI Alkmaar e.o.  
 
2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van VVI Alkmaar e.o. 
kenbaar te maken. 
 

Castricum 
Voorgesteld besluit: 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de VVI Alkmaar e.o. 
 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van VVI Alkmaar e.o. 
kenbaar te maken. 

 

Dijk en Waard 
Voorgesteld besluit: 

1. Geen zienswijze in te dienen voor de kadernota 2024 van de Vuilverbrandingsinstallatie  

    Alkmaar en omstreken (VVI) 

  



8. Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeester Meer 
 

Alkmaar  
Voorgesteld besluit: 
 
1. Een zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke 
Regeling RAUM; 
 

a. Niet in te stemmen met het huidige geschetste financiële lange termijn perspectief. 
 

b. Het bestuur van het recreatieschap op te dragen om voor 1 juni 2023 met een plan te 
komen waarin een structureel evenwicht van de kosten en baten voor de lange termijn 
is uitgewerkt en dit te verwerken in de begroting 2024. 
 

c. Het voorbehoud te maken dat we akkoord gaan met indexatie conform de FUGR, mits 
gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen lonen 
en prijzen in 2024. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2024 
uitblijft, betekent dit de gemeente Alkmaar ook de bijdrage 2024 aan de GR RAUM 
mogelijk moet gaan heroverwegen. Dit heeft als gevolg dat de GR RAUM dan zelf in 
de begroting 2024 ruimte moet vinden en eventueel maatregelen zal moeten treffen. 
 

2. Dit door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling RAUM kenbaar te maken. 
 

Castricum 
Voorgesteld besluit: 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van het RAUM 
 

2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het algemeen bestuur van  
het RAUM kenbaar te maken. 

 
 
 
 

  



9. Cocensus 
 

Alkmaar 
Voorgesteld besluit: 
 
1. De raad neemt kennis van de kadernota en ziet geen aanleiding voor het indienen van een 
zienswijze ten aanzien van de kadernota 2024-2028 van de GR Cocensus. 
 
2. Het college op te dragen deze zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de GR 
Cocensus. 
 

Bergen 
Voorgesteld besluit: 
 
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de GR Cocensus;  
 
2. deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de GR Cocensus 
kenbaar te maken. 
 

Castricum 
Voorgesteld besluit: 

1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de  
GR Cocensus 

2. Deze zienswijze door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van  
de GR Cocensus  kenbaar te maken. 

 

Dijk en Waard 
Voorgesteld besluit: 

1. Geen zienswijze in te dienen voor de kadernota van de Cocensus; 

  



10. Zaffier 
 

Alkmaar 
Voorgesteld besluit: 
 
1. De volgende zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Zaffier; Wij gaan akkoord met indexatie conform de FUGR, onder 
voorbehoud dat gemeenten door het Rijk voldoende worden gecompenseerd voor de gestegen 
lonen en prijzen in 2024. Als een volledige loon- en prijscompensatie van het Rijk voor 2024 uitblijft, 
betekent dit de gemeente Alkmaar ook de bijdrage 2024 aan de GR Zaffier mogelijk moet gaan 
heroverwegen. Dit heeft als gevolg dat de GR Zaffier dan zelf in de begroting 2024 ruimte moet 
vinden en eventueel maatregelen zal moeten treffen. 
 
2. dit door middel van bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling Zaffier kenbaar te maken. 
 

Bergen 
Voorgesteld besluit: 
 
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van Zaffier. 

 

Castricum 
Voorgesteld besluit: 
 
1. een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de kadernota 2024 van Zaffier. 

 

Dijk en Waard 
Voorgesteld besluit: 

1. Geen zienswijze in te dienen voor de kadernota 2024 van de gemeenschappelijke regeling   

Zaffier; 

 


