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De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van oktober 2021

besluit:

1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2022 van de 
Omgevingsdienst IJmond;

2. Deze zienswijze na besluitvorming door de raad met bijgevoegde brief aan het dagelijks bestuur
van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken; -— ----------^
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1. Een positieve zienswijze af te geven ten aanzien van de 1e begrotingswijziging 2022 van 
de Omgevingsdienst IJmond;

2. Deze zienswijze na besluitvorming door de raad met bijgevoegde brief aan het dagelijks 
bestuur van de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken;

Aanleiding en beoogd effect
In dit advies ligt een concept zienswijze voor ten aanzien de 1e begrotingswijziging 2022 van de 
Omgevingsdienst IJmond. Aan uw college wordt voorgesteld de voorliggende concept zienswijze ter 
vaststelling aan te bieden aan de raad. Eén en ander conform het bepaalde in de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond heeft de 
deelnemers verzocht om voor 1 december 2021 een zienswijze op de 1e begrotingswijziging 2022 
kenbaar te maken.

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJmond heeft de 1e begrotingswijziging 2022 in haar 
vergadering van 6 oktober 2021 voorlopig vastgesteld.

Politieke keuzeruimte
Het indienen van zienswijzen op de begrotingswijziging door de gemeenteraden is geregeld in 
artikel 25, 34 en 35 van de WGR. In artikel 29 derde lid van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
ODD, staat beschreven dat de raden een verzoek tot begrotingswijziging ontvangen.

Gedachtegang
De voorliggende begrotingswijziging ziet op het verlagen van de bijdrage van de deelnemers voor 
2022. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2022 van de ODIJ was de beoogde inwerkingsdatum 
van de Omgevingswet nog gesteld op 1 januari 2022. Aan de inwerkingtreding is de overdracht van 
bodemtaken verbonden waarvoor de Provincie Noord-Holland het bevoegd gezag is. Bij 
inwerkingtreding zal de bevoegdheid en financiering van de bodemtaken worden overgeheveld naar 
gemeenten. In de ontwerpbegroting werd dan ook rekening gehouden met de volledige financiering 
van deze taken via de gemeenten in 2022. De jaarlijkse bijdrage was hierop aangepast. Nu de 
inwerkingtreding van de wet ten minste een half is uitgesteld zal de Omgevingsdienst IJmond de 
financiering voor de eerste helft van 2022 nog opvragen bij de Provincie.

In de begroting 2022 van ODIJ was op pagina 7 reeds het voorbehoud opgenomen dat de 
Omgevingsdienst IJmond bij uitstel van de Omgevingswet de financiering voor de bodemtaken 
opvraagt bij de provincie Noord-Holland. Als gevolg hiervan worden de bijdragen van de deelnemers 
voor 2022 verlaagd. Voor Bloemendaal betreft dit een verlaging van C 27.054, De uitwerking hiervan 
is budgetneutraal.

Overwegingen van het college
Omdat er geen bijzonderheden zijn stelt ons college u voor om in te stemmen met de 
ontwerpbegroting 2022.

Risico’s (incl. argumenten) en beheersmaatregelen
Het is mogelijk dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet verder wordt uitgesteld. Bij definitief 
uitstel, vraagt de Omgevingsdienst IJmond de bijdragen voor de formatie van haar bodemtaken, tot de 
datum van het uitstel in 2022, of verder op bij de provincie Noord-Holland.

Financiële gevolgen
Afgestemd met: business controller
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Door de voorliggende begrotingswijziging wordt de bijdrage van Bloemendaal voor 2022 naar 
beneden bijgesteld van C 149.042 naarê 121.988. De financiële effecten van de eerste 
begrotingswijziging van de Omgevingsdienst maken reeds onderdeel uit van de in de 
ontwerpbegroting gemeente Bloemendaal opgenomen geraamde bijdragen aan de Omgevingsdienst.

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 
haar zienswijze te geven op 1e begrotingswijziging 2022.

Vervolgproces/evaluatie
Na besluitvorming door de raad wordt het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 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 15 
december 2021.

Bijlagen
» Corsanummer 2021002985: Aanbiedingsbrief en notitie V begrotingswijziging 2022 ODIJ 
« Corsanummer 2021003060: Brief zienswijze 1e begrotingswijziging ODIJ

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
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