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Datum: 77 april2022
Betreft: Jaarstukken 2021, ontwerp begroting 2023 en de gewijzigde begroting 2022

Geachte leden van de gemeenteraad, leden van het college/de Gedeputeerde Staten,

Hierbij ontvangt u van ons uitleg (of: achterliggende informatie) over de vaststelling van onze
tweede begrotingswijziging 2O22, de ontwerpbegroting 2023 en over onze jaarrekening en het
jaarverslag van Omgevingsdienst IJmond.

Procedure begroting 2023 en tweede gewijzigde begroting 2022
De begroting2023 is opgesteld conform de Kadernota2O23 en op basis van de actuele en bekende
informatie per maart 2022. Het Algemeen Bestuur (AB) van Omgevingsdienst lJmond (ODIJ) stelt

deze begroting op 13 juli 2022 vast. Hiervoor kunnen raden en Provinciale Staten (PS) van de
verbonden partijen hun zienswijzen over deze begroting kenbaar maken.
Als Gemeenschappelijke Regeling (GR) zijn wij verplichtom voor l augustus 2O22een vastgestelde
begroting in te dienen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken- Zoals ook in voorgaande jaren,

vindt de besluitvorming bij de deelnemers aan de GR veelal in de week voorafgaande aan de ABvergadering plaats. Het Dagelijks Bestuur (DB) heeft ermee ingestemd de zienswijzen aan te
bieden aan de leden van hetAB en de begroting2O22 ongewijzigd door hetAB te laten vaststellen,

Tweede begrotingswijziging 2022
In de bijlage vindt u onze tweede begrotingswijziging 2022. Op 15 december2O2t heeft hetAB de
gewijzigde begroting 2022 vastgesteld. Deze wijziging is gedaan om het eerste uitstel van de
Omgevingswet (hierna OW) in de begroting te verwerken, De eerste begrotingswijziging had geen
invloed op ons tarief. Omdat de OW is uitgesteld naar 1 januari 2023 en het CAO principe akkoord
bekrachtigd is, doen wij een tweede begrotingswijziging.
In deze tweede begrotingswijziging hebben wij de volgende ontwikkelingen verwerkt:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een volgend uitstel van de OW naar 1 januari 2023;

Het bekrachtigen van het principeakkoord voor de CAO;
De verlenging van de dienstverleningsovereenkomst van gemeente Uitgeest;
Het intrekken van de opzegging van de plustaken van gemeente Purmerend (x voormalig
gemeente Beemster);
De vaststelling van de extra bijdrage voor BWT van gemeente Zandvoort;
Het vaststellen van het Programma Gezondheid & Luchtkwaliteit IJmond door de
gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk;

7.
B.
9.

Investeringen in onze ICT systemen;
Gedeeltelijke vennootschapsbelasting;
Uitbreiding taken voor bodem gemeente Haarlem;
10. Gemeente Beverwijk Verduurzaming bedrijven (Greenbiz IJmond);
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11. Verplichte aansluiting op Inspectieview;

12. Update van onze projecten en subsidiebijdragen

Uitvoering van het energiebesparingsakkoord
Het energiebeparingsakkoord is financieel nog niet in deze begrotingen verwerkt. Gemeenten
moeten zelf de aanvragen indienen. Onze collega's coórdineren en begeleiden dit proces. Omdat
niet alle aanvragen ingediend waren toen we de begrotingen opstelden is deze nog niet financieel

verwerkt. Uitvoering hiervan verwachten wijin2022, verantwoording hierover nemen wij mee in
onze bestuu rsrapportages.

Ontwerp begroting 2023
In de bijlage vindt u onze Ontwerpbegroting 2023. Op 30 maart jl. heeft het DB ingestemd deze
aan u aan te bieden.

Uw zienswijze over de tweede begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting
2023 ontvangen wij graag voor 7 juli 2022
U heeft twaalf weken de tijd om een zienswijze aan ons aan te bieden. Stuurt u deze voor 7 juli
2022,dan kunnen wij een overzichtvan de binnengekomen zienswijzen naar u terugkoppelen voor
de vergadering van het AB op 13 juli 2022. Op die datum staat de vaststelling van de begroting op
de agenda.

Procedure jaarrekening en jaarverslag

202t

Hierbij ontvangt u de conceptjaarrekening 2O2t inclusief het accountantsverslag en het
conceptjaarverslag 2O27van ODIJ ter kennisname. U kunt ons jaarverslag begin juni ook digitaal
bekijken via onze website www.odiimond.nl/jaarverslag. Via dit online jaarverslag kunt u
gemakkelijk bladeren door de diverse hoofdstukken.

Jaarverslag 2O2L
In het jaarverslag leest u per thema (speerpunten, duurzaamheid, bouwen, advisering, vergunning
toezicht en handhaving) kort welke taken we uitvoeren. Met de productiecijfers over 2021 laten
we waar nodig zien hoe ons programma afwijkt van wat is afgesproken. Bij de verschillende
thema's laten we medewerkers aan het woord om een beter inzicht te krijgen in het onderwerp. In
het jaarverslag is het sociaal-financieel jaarverslag opgenomen. Hierin beschrijven we de
belangrijkste resu ltaten.

Jaarrekening 202t
Hierin leest u de financiële verantwoording ten opzichte van onze begroting. De jaarrekening is
opgesteld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), de controleverklaring van onze
accountant is apart bijgevoegd. Op 13 juli 2022 stelt het AB van ODII de jaarrekening vast.
Wij vragen u deze jaarstukken inclusief controleverklaring niet te publiceren en te waarborgen dat
de jaarstukken inclusief controleverklaring goed zijn afgescheiden van andere informatie.
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Afscheiding kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de jaarstukken in niet-bewerkbare vorm als een
afzonderlijk bestand op te nemen of door een waarschuwing op te nemen indien de lezer de
jaarstukken verlaat ("u verlaat de beveiligde, door de accountant gecontroleerde jaarrekening")
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen dan kunt
terecht bij Ryanne Hoes (rhoes@odijmond.nl).

u

achtend,
het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst IJmond,

et
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