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Concept Begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond en Concept Jaarstukken en Jaarverslag 2020
Omgevingsdienst IJmond

Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 mei 2021

besluit:

1.
2.

Voor de jaarstukken 2020:
a. kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst IJmond;
Voor de begroting 2022:
a. in te stemmen met de begroting 2022 van de Omgevingsdienst IJmond en als bijdrage voor
2022 aan de Omgevingsdienst IJmond een bedrag te begroten van C 149.042.;
b. dit als zienswijze te melden bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond;
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van de raad de' gemeente Bloemendaal
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Voorgesteld besluit
1) Voor de jaarstukken 2020:
a) kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst IJmond;
2) Voor de begroting 2022:
a. In te stemmen met de begroting 2022 van de Omgevingsdienst IJmond en als bijdrage voor
2022 aan de Omgevingsdienst een bedrag te begroten van C 149.042.
b. Dit standpunt als zienswijze mede te delen aan het bestuur van Omgevingsdienst IJmond.

Aanleiding en beoogd effect
De Omgevingsdienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Heemskerk,
Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan,
Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerland, Zandvoort en Provincie Noord-Holland
deelnemen. Als regionale uitvoeringsdienst voert de ODIJ een verplicht door gemeenten en provincie
in te brengen basistakenpakket milieu uit dat betrekking heeft op de vergunningverlening, op toezicht
en handhaving (VTH).
Het dagelijks bestuur van ODIJ heeft de jaarstukken en het Jaarverslag 2020 en de Begroting 2022 in
haar schríftelijke vergadering van 31 maart 2021 voorlopig vastgesteld. Hieronder worden de
belangrijkste zaken uit deze jaarstukken, het jaarverslag en de begroting 2022 onder elkaar gezet.
Jaarrekening 2020:
De jaarrekening voor resultaatbestemming 2020 is voorzien van een goedkeurende
accountantsverklaring.
In 2020 is een positief saldo van baten en lasten gerealiseerd. De overschrijding van de totale
baten in combinatie met de daling van de begrote lasten ten opzichte van de begroting, leidt
tot een positief saldo van baten en lasten. De Jaarrekening sluit met een positief saldo van
C 471.047.
De algemene reserve bedraagt ë 260.000. Op basis van de onderkende risico’s is in 2020 het
benodigde weerstandsvermogen gesteld op C 467.230 zodat het weerstandsvermogen voor
resultaatbestemming onvoldoende is.
De Jaarrekening is opgesteld voor resultaatbestemming. De resultaatbestemming komt op 7
juli 2021 in de vergadering van het Algemeen Bestuur aan de orde: (a) het instellen van een
Bestemmingsreserve ter dekking wagenpark 2021-2025 ad C 25.000, (b) een dotatie aan de
Algemene Reserve ad C 115.000 waarmee het weerstandsvermogen uit komt op matig en (c)
een uitkering aan deelnemers van in totaal ê 331.047 (ineens of in de vorm van een
vermindering op de bijdrage 2022).
Jaarverslag 2020:
Als bijlage is het concept Jaarverslag 2020 bijgevoegd. Na vaststelling door het Algemeen Bestuur is
het jaarverslag 2020 digitaal te bekijken via http://www.odijmond.nl/jaarverslag. Via het online
jaarverslag is gemakkelijk door de diverse hoofdstukken te bladeren.
2020 stond in het teken van COVID-19. De ODIJ heeft ernaar gestreefd continuïteit te leveren t.a.v. de
reguliere werkzaamheden en uitvoering te geven aan noodzakelijke (digitale) besluitvorming. Hiervoor
zijn de nodige interne en bedrijfsmatige maatregelen genomen.
Medewerkers werken zoveel als mogelijk vanuit huis, toezicht vindt veelal administratief plaats. Voorts
zijn bestuursvergaderingen en -besluiten in digitale vorm uitgevoerd. In 2020 hebben we een aantal
incidentele taken met de huidige formatie kunnen uitvoeren. Mede hierdoor en een incidentele daling
van onder andere de kapitaallasten is een positief saldo van baten en lasten in 2020 gerealiseerd. De
overschrijding van de totale baten in combinatie met de daling van de begrote lasten ten opzichte van
de begroting, leidt conform de begroting per saldo tot een positief saldo van baten en lasten. De baten
zijn direct gerelateerd en passen binnen bestaand beleid.
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Belangrijke ontwikkelingen die op de Omgevingsdienst afkomen zijn:
De Omgevingswet: Naar verwachting treedt per 1 januari 2022 de Omgevingswet in werking.
De Omgevingswet resulteert in een algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving,
die gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Met de inwerkingtreding van de
Omgevingswet zal ook de werkwijze voor de uitvoering van VTH-taken vanaf dat moment zijn
afgestemd op de Omgevingswet.
Energie- en warmtetransitie: De energietransitie vormt ook in 2022 een majeur thema binnen
het overheidsbeleid op het gebied van milieu en duurzaamheid. Eind 2019 is het landelijke
Klimaatakkoord vastgesteld. Hierin zijn maatregelen opgenomen op het gebied van
elektriciteit, industrie, mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw en landgebruik. Opgeteld
dienen de maatregelen te leiden tot een landelijke C02-reductie van 490Zo in het jaar 2030 en
950Zo in 2050 (t.o.v. 1990). Op rijks, provinciaal en regionaal niveau worden verschillende
agenda’s en programma's uitgerold om in 2050 een energie neutrale samenleving te
realiseren. Lokale overheden hebben een belangrijke rol bij het behalen van deze doelstelling.
Op regionaal niveau worden hiertoe regionale energiestrategieën en op lokaal niveau
transitievisies warmte ontwikkeld. De ODIJ ondersteunt gemeenten bij het opstellen van het
uitvoeren van de energietransitie.
Onvoorziene ontwikkelingen: De Coronapandemie zal ook in 2022 nog impact blijven hebben
op de werkzaamheden. Daarnaast leiden nog onbekende factoren in het stikstof-, het PFASen enkele andere dossiers tot onzekerheid, onder andere v.w.b. personele inzet. De druk op
het realiseren van 0O2-reductie blijft immers ook toenemen na de Urgenda uitspraak van de
Hoge Raad van 19 december 2019.
Formatie: De formatie is ten opzichte van de begroting 2021 gedaald. Doordat er minder
baten uit dienstverleningsovereenkomsten in 2022 zijn begroot is er bezuinigd op de flexibele
schil. De loonsom stijgt gemiddeld gering per formatieplek. Omdat de tarieven en bijdragen in
2022 niet zijn geïndexeerd zijn de verwachte stijging voor de loonkosten als gevolg van
doorgroei en inschaling gedekt door te bezuinigen op de flexibele schil. In de Begroting 2022
is geen rekening gehouden met eventuele CAO-stijgingen, anders dan het afgesloten
onderhandelingsakkoord CAO 2019-2020.
Bijdrage gemeenten: De opbouw van de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling bestaat
vanaf 2022 uit meerdere componenten: de reguliere bijdrage die daalt met 1.2y0 t.o.v. de
Begroting 2021, de t.o.v. de Begroting 2021 gelijkblijvende bijdrage voorde Impuls Omgeving
Veiligheid (IOV) en de bijdrage voorde uitvoering van de bodemtaken. I.v.m. de
decentralisatie van de bodemtaken zullen de daarvoor noodzakelijke financiële middelen
vanuit het Provinciefonds naar Gemeentefonds worden overgeheveld, die vervolgens weer
onderdeel zullen worden van de gemeentelijke bijdrage aan de ODIJ. Ten tijde van het
opstellen van de Begroting 2022 is de exacte financiering omtrent de decentralisatie van de
bodemtaken nog niet bekend. Met inachtneming van deze onzekerheid komt de bijdrage van
de gemeente Bloemendaal in 2022 uit op E 149.042.
Het resultaat 2022: De begroting 2022 sluit met een geprognosticeerd negatief resultaat in
2022 van C 31.600 voor bestemming en met het resultaat C 0 na bestemming. De begroting
voldoet daarmee aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en is
sluitend.
Meerjarenbegroting 2023-2025: Meerjarig is de begroting structureel en reëel in evenwicht
mits de dienstverleningsovereenkomsten gecontinueerd blijven. Daarbij wordt conform de
Kadernota 2021 uitgegaan van een jaarlijks verwachte stijgingen van alle lasten van 2,50Zo.
Met andere eventuele Cao-stijgingen, anders dan het door de VNG met de vakbonden
afgesloten onderhandelingsakkoord cao 2019-2020, is geen rekening gehouden.
Politieke keuzeruimte
Het is een wettelijke verplichting om deze taken uit te voeren.
Gedachtegang
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Omdat er geen bijzonderheden zijn stelt ons college u voor om in te stemmen met de
ontwerpbegroting 2022.
Risico’s (incl. argumenten) en beheersmaatregelen
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 is de verdeling van deze formatie berekend op basis van het aantal inwoners per
gemeenten. Wanneer de verdeelsleutel anders blijkt te zijn en dit leidt tot een andere verdeling volgt
een begrotingswijziging.
Financiële gevolgen
Bijdrage Gemeenschappelijke regeling per deelnemer:
GR-bijdragen
deelnemers
Deelnemers

GR-bijdrage voor
bodemoverdracht
6

Bijdrage
IOV*
C

Bodemoverdracht
o.b.v. inwoners
e

GR-bijdrage na
bodemoverdracht

149.042
93.934
54.108
Gemeente Bloemendaal
1.000
Met de geraamde bijdrage zal bij de opstelling van de gemeentebegroting 2022 en volgende járen
rekening worden gehouden.
Toelichting
Op basis van de van kracht zijnde gemeenschappelijke regeling kan uw raad zijn zienswijze kenbaar
maken over de begrotingswijziging 2021 en de begroting 2022.
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 2022.
Vervolgproces/evaluatie
De zienswijze van uw raad wordt voor 7 juli 2021 aan het bestuur (in concept) van Omgevingsdienst
IJmond gezonden. Het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond stelt de definitieve begroting
2022 vervolgens vast en zendt deze uiterlijk 1 augustus 2021 aan de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
Bijlagen
» Corsanummer: 2021001236,
« Corsanummer: 2021001237,
» Corsanummer:2021001238,
« Corsanummer:2021001465,

Concept begroting 2022 Omgevingsdienst IJmond
Concept jaarrekening 2020 Omgevingsdienst IJmond
Concept jaarverslag 2020 Omgevingsdienst IJmond
Zienswijzebrief aan DB Omgevingsdienst IJmond

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,
burgemeester.
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