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Onderwerp
tweede begrotingswijziging 2022 8i Concept Begroting 2023 Omgevingsdienst IJmond en Concept
Jaarstukken en Jaarverslag 2021 Omgevingsdienst IJmond.
Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2022
besluit;
1.
2.
3.
4.
5.

Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 ODIJ:
In te stemmen met de Conceptbegroting 2023 ODIJ onder voorbehoud dat het Rijk voldoende
middelen beschikbaar stek voor de uitvoering van de bodemtaken door ODIJ;
Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur ODIJ.
In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022
Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur ODIJ.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal
gehouden op 7 juli 2022
De raad voornoemd, d.d.

de voorzitter,

de griffier,

aangenomen

tDia.me.tvi
Afwezig:

Voorgesteld besluit

2-

-

De Raad besluit:
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 ODIJ:
2. In te stemmen met de Conceptbegroting 2023 ODIJ onder voorbehoud dat het Rijk
voldoende middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de bodemtaken door ODIJ;
3. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur ODIJ.
4. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022
5. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur ODIJ.

1. Aanleiding en beoogd effect
Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling ODIJ heeft het Jaarverslag 2021 en
de Jaarrekening 2021, de tweede begrotingswijzing 2022 en de Conceptbegroting 2023 aan de
gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd. De gemeenteraad van Bloemendaal
wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze met betrekking tot de Tweede Begrotingswijziging
2022 en de Conceptbegroting 2023 te laten weten. Het Algemeen Bestuur van de ODIJ betrekt de
ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten bij de besluitvorming over de Tweede
Begrotingswijziging 2022 en de Begroting 2023 in haar vergadering van 13 juli 2022.
Kader
»
»
»

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
Wet Gemeenschappelijke regelingen (WGR);
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond.

Onderbouwing
ODIJ is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Heemskerk, Beverwijk,
Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend,
Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zandvoort en Provincie Noord-Holland participeren om
het basistakkenpakket vergunningverlening, toezicht en handhaving uit te laten voeren. Het
Dagelijks Bestuur van ODIJ heeft de Jaarstukken 2021, de tweede Begrotingswijziging en de
Conceptbegroting 2023 voorlopig vastgesteld op de vergadering van 30 maart 2022.
Jaarrekening 2021 en Jaarverslag 2021
Jaarrekening 2021

«

-

De Jaarrekening 2021 (voor resultaatbestemmìng) is voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring.
Per 31 december 2021 bedraagt het saldo van de Algemene reserve E 375.000. Op basis
van de onderkende risico’s is het benodigde weerstandsvermogen gesteld op E 467.230.
Het weerstandsvermogen is voor resultaatbestemming onvoldoende na
resultaatbestemmìng voldoende.
De Jaarrekening 2021 is opgesteld voor resultaatbestemming. Over bestemming van het
positieve exploitatieresultaat wordt besloten in de vergadering van het Algemeen Bestuur
opd.d. 13 juli 2022.

Jaarverslag 2021
Na vaststelling door het Algemeen Bestuur is het Jaarverslag 2021 digitaal te bekijken vìa
http://www.odiimond.nl/iaarverslag. Via het online jaarverslag is gemakkelijk door de diverse
hoofdstukken te bladeren.

-3Zienswiize
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke regelingen neemt de raad kennís van de jaarstukken.
Met betrekking tot de deze stukken is geen sprake van een zienswijzeprocedure. Over de
kennisname wordt ODIJ geïnformeerd.
Tweede begrotingswijziging 2022
Op 15 december 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de ODIJ de gewijzigde begroting 2022
vastgesteld. Deze wijziging is gedaan om het eerste uitstel van de Omgevingswet (hierna OW) in
de begroting te verwerken. Omdat de OW is uitgesteld naar 1 januari 2023 en het CAO principe
akkoord bekrachtigd is, volgt een tweede begrotingswijziging. De stijging van de loonkosten werkt
door in het tarief van de ODIJ (de eerste begrotingswijziging had geen invloed op het tarief).
In deze tweede begrotingswijziging zijn onder andere de volgende ontwikkelingen verwerkt:
1.

Een volgend uitstel van de OW naar 1 januari 2023;

2.

Het bekrachtigen van het principeakkoord voor de CAO;

3.

Investeringen in ICT systemen;

4.

Gedeeltelijke vennootschapsbelasting;

5. Verplichte aansluiting op Inspectieview;
Zienswijze
Er kan worden ingestemd met de Tweede begrotingswijziging 2022.
Conceptbearotina 2023
De Conceptbegroting 2023 sluit met een geprognosticeerd negatief saldo van Ç 20.470.
Voorgesteld wordt om dit negatieve saldo te dekken vanuit de bestemmingsreserves. Er ligt een
sluitende Begroting 2023 voor met een positief meerjarenperspectief.
De Conceptbegroting 2023 is opgesteld conform de bepalingen van het BBV en is sluitend. De
formatie is ten opzichte van de tweede gewijzigde begroting 2022 gedaald. Doordat er in 2022
minder baten uit dienstverienings- overeenkomsten zijn begroot, is bezuinigd op de flexibele schil.
De loonsom per formatieplaats stijgt gemiddeld Dit is het gevolg van doorgroei in inschaling en
geringe verwachte stijging van salarissen en pensioenlasten en overige sociale lasten.
Priisindexatie
In hoofdstuk 3 Financiële uitgangspunten, onder 3.3 Indexering (op pagina 7 van de begroting) is
de indexering toegelicht.
Bijdrage per deelnemende gemeente
GR-bijdragen
deelnemers
Deelnemers
Gemeente Bloemendaal

GR-bijdrage voor
bodemoverdracht

e

98.011

Bijdrage
IOV*

e

1.023

Bodemoverdracht
o.b.v. inwoners

e

GR-bijdrage na
bodemoverdracht
6

56.003

Risico’s
- Omgevingswet
De Omgevingswet heeft grote financiële consequenties.
Er zijn (nog) geen afspraken over de gevolgen die de Omgevingswet kan hebben voor de
Dienstverleningsovereenkomsten (DVO), en daarmee dus ook niet over het uurtarief.

155.0347

-4» Project invoering Omaevinaswet
De ODIJ verwacht dat in 2022 en 2023 dat de omvang van de werkzaamheden sterk zal
toenemen. In 2021 werd duidelijk dat de meeste gemeenten kiezen voor de minimale variant om
te kunnen werken onder de Omgevingswet. Een aantal zaken worden daarmee vooruitgeschoven
naar de toekomst. Omdat de vraag naar onderzoekskosten ten behoeve van de
omgevingsplannen sterk uiteenlopen per deelnemer, hebben wij in onze financiële ramingen hier
geen rekening mee gehouden. De onderzoekskosten komen voor rekening van de deelnemers.
- Warme overdracht bodemtaken
Tegelijk met de overdracht van de bodemtaken van de provincie naar gemeenten worden de
financiële middelen vanuit het Provinciefonds naar Gemeentefonds overgeheveld. Om straks
namens gemeenten in de toekomst deze taak op hetzelfde niveau, zorgvuldig en adequaat uit te
kunnen blijven voeren, doen wij een beroep op deze middelen. De financiering van de
bodemtaken onder de Omgevingswet is echter al langere tijd onduidelijk. De verwachting is dat
hier medio 2022 meer over bekend wordt. Het Rijk is daar nu over in overleg met de VNG en het
IPO. Om hier wel op voor te sorteren, hebben wij het totaalbedrag, dat nu voor onze regio staat
gereserveerd, verdeeld over onze regio via een verdeelsleutel.
In de begroting van 2023 is rekening gehouden met de volledige financiering van deze taak. Deze
bijdragen na indexatie zijn verdeeld op basis van een verdeelsleutel. In de begroting van 2022
hebben is deze sleutel berekend naar inwonersaantallen.
- Uitkomsten Commissie Van Aartsen
Een van de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen is te komen tot een Landelijke
normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering. ODIJmond heeft geen outputfinanciering
maar een inputfinanciering. Uit onderzoek blijkt dat als zij haar financiering omrekenen naar euro
per inwoner, zij aan de onderkant van de omgevingsdiensten zit. Dit betekent dat er een risico
bestaat dat een landelijke normfinanciering een stijging van de tarieven met zich mee brengt.
De commissie realiseert zich dat dit een beperking in de vrijheid van het budget van lokale en
regionale overheid betekent en daarmee een ingreep in de gegroeide financiële verhoudingen
tussen overheden. Toch is het noodzakelijk om toezichten handhaving effectief te laten zijn en
meer milieuschade in de toekomst te voorkomen. Omdat dit ook een nationaal belang is, moet het
Rijk bijdragen aan de financiering van de omgevingsdiensten. Ten tijde van het opstellen van deze
begroting is niets bekend over financiering van het Rijk en is dit onzeker.
De financiering omtrent de bodemdecentralisatie is nog onbekend. Risico's zijn er wanneer de
financiering van rijkswege onvoldoende blijkt, of de verdeling van financiën scheef uitpakt. In de
Begroting 2022 is de verdeling van deze formatie berekend op basis van het aantal inwoners per
gemeente. Wanneer de verdeelsleutel anders blijkt te zijn en dit leidt tot een andere verdeling
wordt dit via een begrotingswijziging verwerkt.
Een ander aandachtspunt voor gemeenten is de sanering van locaties waar in de toekomst
bijvoorbeeld woningbouw is gepland. Zeker nu de ISV-gelden zijn opgedroogd. In de
Conceptbegroting 2022 wordt uitgegaan van de bestaande formatie. Het is mogelijk dat door
toename van onder andere bouwplannen de huidige formatie niet meer toereikend is.
Zienswijze
Er kan worden ìngestemd met de Conceptbegroting 2023 onder voorbehoud dat het Rijk
voldoende middelen ter beschikking stelt voor de uitvoering van de bodemtaken door
Omgevingsdienst IJmond.

-52. Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 ODIJ:
2. In te stemmen met de Conceptbegroting 2023 ODIJ onder voorbehoud dat het Rijk
voldoende middelen beschikbaar stelt voor de uitvoering van de bodemtaken door ODIJ;
3. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur ODIJ.
4. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2022
5. Dit in de bijgaande zienswijze te laten weten aan het Dagelijks Bestuur ODIJ.
3.

Politieke keuzeruimte
Op basis van de van kracht zijnde gemeenschappelijke regeling kan de raad haar zienswijze
kenbaar maken over de tweede begrotingswijziging 2022 en begroting 2023.

4.

Het beoogd effect
Omdat er geen bijzonderheden zijn stelt ons college u voor om ín te stemmen met de
conceptbegroting 2023 en de tweede begrotingswijziging 2022.

5.

Gedachtegang
De Raad kan haar zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
IJmond ten aanzien van de tweede begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023.

6.

Middelen
Hieronder zijn per document de financiële consequenties voor gemeente opgenomen.
Jaarrekening 2021
De jaarrekeningcontrole heeft geleid tot een goedgekeurd oordeel voor getrouwheid en
rechtmatigheid van de accountant. De jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat Ç
160.362,-. De jaarrekening is opgesteld voor resultaatbestemming. Besluitvorming over de
resultaatbestemming is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 juli 2022.
Naar verwachting zullen de volgende scenario’s aan het Algemeen Bestuur worden voorgelegd
om het resultaat te bestemmen:
Scenario 1:
Het bestuur besluit een bestemmìngsreserve te vormen van C 68.002 om een impuls te kunnen
geven aan de arbeidsmarkt. Het doel van deze reserve is om gekwalificeerd personeel te blijven
binden en boeien in deze krappe arbeidsmarkt. De Algemene reserve wordt, ten laste van het
positieve exploitatieresultaat 2021, aangevuld tot het niveau dat het weerstandsvermogen als
‘voldoende’ kan worden gekwalificeerd.
Scenario 2:
de Algemene reserve wordt, ten laste van het positieve exploitatieresultaat 2021, aangevuld tot
het niveau dat het weerstandsvermogen als ‘voldoende' kan worden gekwalificeerd. Vervolgens
wordt het restant van het exploitatiesaldo 2021 aan de deelnemende gemeenten terugbetaald.
Het Algemeen Bestuur van de ODIJ beslist hier over in haar vergadering van 13 juli 2021. Een
incidentele terugbetaling wordt verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2022.
Tweede gewijzigde begroting 2022
De gemeentelijke bijdrage aan de ODIJ bedraagt met ingang van 2022 6 96.787.
Het uurtarief stijgt naar C 85.91 dit heeft effect op de dienstverlening overeenkomt.
Begroting 2023

-6De gemeentelijke bijdrage aan de ODIJ bedraagt met ingang van 2023 ^ 155.037. Dit is inclusief
de geraamde bijdrage voor overdracht van bodemtaken. Het risico is aanwezig dat het Rijk minder
middelen ter beschikking stelt voor de overdracht van de bodemtaken. De begroting van ODIJ
heeft dan de mogelijkheid haar begroting te wijzigen. De raad wordt dan gevraagd om een
zienswijze.

7. Participatie
N.v.t.
8. Communicatie
N.v.t.
9. Samenwerking (Heemstede)
Aan het college van burgemeester en wethouders ín Heemstede wordt een identiek voortel
voorgelegd.
10. Vervolgproces/evaiuatie
Na besluitvorming door de raad wordt het Dagelijks Bestuur van de Omgevìngsdienst IJmond per
brief geïnformeerd over de vastgestelde zienswijze. Behandeling van de zienswijzen en
vaststelling van de begroting is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van
de ODIJ op 13 juli 2022
Bijlagen
»
»

Corsanummer 2022001183,
Corsanummer 2022001184,
Corsanummer 2022001185,
Corsanummer 2022001186,
Corsanummer 2022001187,
Corsanummer 2022001281,
ODIJ.

Aanbiedingsbrief met de Conceptbegroting 2023.
Tweede begrotingswijziging 2022
Conceptbegroting 2023 ODIJ
Jaarverslag 2021 ODIJ
Jaarrekening 2021 ODIJ
brief met zienswijze van gemí iteraad aan Dagelijks Bestuur
^

Burgemeester en wethouders van Bloemenćīaaf,

, burgemeester.

meentesecretaris.

