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Onderwerp
De begroting van Omgevingsdienst IJmond 2019 wordt ingevolge de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen voorgelegd aan de deelnemende gemeentebesturen.
Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 april 2018

b e s l u i t:
1. In te stemmen met de Ontwerpbegroting Omgevingsdienst IJmond 2019;
2. Dit standpunt als zienswijze mede te delen aan het bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 31 mei 2018

, voorzitter
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, griffier

Besluit raad: aangenomen
Stemmen voor: 18
Stemmen tegen: 0
Afwezig: 1

Advies Commissie
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Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond heeft de
begroting 2019 opgesteld. Wij verzoeken de raad om in te stemmen met deze stukken en dit als
zienswijze kenbaar te maken.
Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de Ontwerpbegroting Omgevingsdienst IJmond 2019;
2. Dit standpunt als zienswijze mede te delen aan het bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

Aanleiding en beoogd effect
Omgevingsdienst IJmond voert voor gemeente Bloemendaal het volledige milieutakenpakket uit,
inclusief het zogenoemde basistakenpakket (complexe milieutaken). Daarnaast voert
Omgevingsdienst IJmond voor gemeente Bloemendaal ook toezicht en handhaving op Drank- en
Horecawetgeving uit.
Zienswijze basistaken Ontwerpbegroting 2019
Op 4 april 2018 heeft het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond de Ontwerpbegroting
2019 goedgekeurd (zie bijlage). De ontwerpbegroting 2019 moet op grond van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen (GR) voorzien van een toelichting, toegezonden worden aan de
raden van de deelnemende gemeenten. De raden worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze
kenbaar te maken over deze ontwerpbegroting voor 11 juli 2018.
Per 1 mei 2017 is de gemeente Bloemendaal toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst IJmond voor het zogenoemde basistakenpakket. Dit betreft de complexe
milieutaken bij bedrijven, asbest en grondstromen. Met de uitvoering van het basistakenpakket is
1.115 uur gemoeid. Voor 2019 komt dit neer op een bijdrage van €87.751,-.
Met toetreding heeft gemeente Bloemendaal ook een zetel gekregen in het algemeen bestuur van
Omgevingsdienst IJmond. Toetreding maakt ook dat de raad van gemeente Bloemendaal gevraagd
wordt zijn zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting voor zover het de bijdrage inzake het
basistakenpakket betreft.
Taken op basis van dienstverleningsovereenkomst
Voor de overige milieutaken en toezicht en handhaving op Drank- en Horecawetgeving heeft
gemeente Bloemendaal een dienstverleningsovereenkomst afgesloten met Omgevingsdienst
IJmond. Deze overeenkomst heeft tot 1 januari 2027 jaarlijks een omvang van 3.630 uur.
Daarnaast voert de Omgevingsdienst het toezicht op drank & horeca voor 300 uren. Voor 2019
komt dit neer op een bijdrage van €309.291,-.

Politieke keuzeruimte
Het is een wettelijke verplichting om deze taken uit te voeren.
Gedachtegang
De ingediende ontwerpbegroting past binnen de meerjarenbegroting. De volledige
Ontwerpbegroting 2019 is bijgevoegd. De bijdrage aan Omgevingsdienst IJmond over 2019 zal
worden ingezet voor de uitvoering van het volledige milieutakenpakket alsmede voor de uitvoering
van het toezicht en handhaving Drank- en horecawetgeving.

Argumenten
1.1.
Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om een zienswijze op de ontwerpbegroting
te kunnen geven.
1.2.

Er is geen aanleiding om niet in te stemmen, omdat er geen sprake is van significante
veranderingen. Er zijn geen significante beleidswijzingen en kostenveranderingen.

1.3.

Conform het wettelijk kader wordt deze zienswijze mede gedeeld aan het bestuur van
Omgevingsdienst IJmond.
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De raad zou een andere zienswijze kunnen geven, maar daar is geen directe aanleiding voor.
Overwegingen van het college
Omdat er geen bijzonderheden zijn stelt ons college u voor om in te stemmen met de
ontwerpbegroting.
Middelen
De bijdrage van gemeente Bloemendaal aan Omgevingsdienst IJmond is als volgt opgebouwd:
Onderdeel

Aantal
uur

VTH + wabo
Overige milieutaken

1.115
3.630

Bijdrage
(tarief 2019: €
78,70)
€ 87.751
€ 285.681

Toezicht en
handhaving Drank- en
horecawetgeving
Totaal

300

€ 23.610

5.045

€ 397.042

Onderdeel in begroting ODIJ

GR- bijdrage deelnemers incl. wabo
Dienstverleningsovereenkomsten cf
DVO t/m 2026 13-04-2017 getekend
Dienstverleningsovereenkomsten cf
DVO t/m 2026 13-04-2017 getekend

De bijdrage aan Omgevingsdienst IJmond wordt gedekt uit begrotingsposten van de gemeente
Bloemendaal die te maken hebben met lokale milieuagenda, duurzaamheidsbudget en bijdrage
milieudienst.
Participatie
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Samenwerking (Heemstede)
Ook gemeente Heemstede is per 1 mei 2017 deelnemer geworden aan de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst IJmond. aan de raad van gemeente Heemstede wordt eveneens
gevraagd zijn zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2019.
Vervolgproces/evaluatie
De zienswijze van uw raad wordt voor 11 juli 2018 aan het bestuur van Omgevingsdienst IJmond
gezonden. Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond stelt de definitieve Begroting 2019
vervolgens vast en zendt deze uiterlijk 1 augustus 2018 aan de Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.

Bijlagen




Collegevoorstel ontwerpbegroting ODIJ 2019, corsanummer 2018006200.
Ontwerpbegroting ODIJ, corsanummer 2018006236.
Voorblad bij ontwerpbegroting ODIJ 2019, corsanummer 2018006193.
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