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Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 mei 2020

besluit:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 en geen zienswijze in te dienen aan het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde briefen de 
financiële effecten te verantwoorden in de jaarrekening 2020;

2. In te stemmen kennis te nemen van de conceptbegroting 2021 en geen zienswijze in te 
dienen aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde 
briefen de financiële effecten op de bijdrage voor2021 van de gemeente Bloemendaal aan 
de Omgevingsdienst IJmond te verwerken in de begroting 2021 en meerjarenra ming 2022- 
2024;

3. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2019 en concept jaarverslag 2019 van
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Voorgesteld besluit 

De Raad besluit:

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020, geen zienswijze in te dienen aan het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde briefen de 
financiële effecten te verantwoorden in de Jaarrekening 2020;

2. In te stemmen met de conceptbegroting 2021, geen zienswijze in te dienen aan het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde briefen de 
financiële effecten op de bijdrage voor 2021 van de gemeente Bloemendaal aan de 
Omgevingsdienst IJmond te verwerken in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022- 
2024;

3. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2019 en het concept jaarverslag 2019 van 
Omgevingsdienst IJmond.

1. Aanleiding
De Omgevingsdienst IJmond is een verbonden partij voorde gemeente Bloemendaal in de vorm 
van een Gemeenschappelijke Regeling (GR). De gemeente Bloemendaal heeft hierin een financieel 
en bestuurlijk belang. In de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is opgenomen dat een GR voor 
15 april voorafgaand aan het ja ar waarom de begroting betrekking heeft, de begroting aan biedt 
aan de raden van de deelnemende gemeenten. De begroting moet tevens 8 weken voor 
vaststelling in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling aan de gemeenteraden worden 
aangeboden. De raden hebben vervolgens gelegenheid om een zienswijze in te dienen op de 
begroting.

Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 is voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring 
De jaarrekening sluit met een positief saldo van nihil. De werkelijke bijdrage van de gemeente 
Bloemendaal is conform de in de begroting 2019 opgenomen ramingen.

Ultimo 2019 bedraagt de algemene reserve C 260.000. Op basis van de onderkende risico's is het 
benodigde weerstandsvermogen gesteld op C 260.563.

Begrotingswijziging 2020
De begroting 2020 van de Omgevingsdienst IJmond is 3 juli 2019 door het Algemeen Bestuur 
vastgesteld. In deze begroting is, conform artikel 29 lid 4 van de Gemeenschappelijke Regeling, 
voorde personele lasten gerekend met de op dat moment geldende CAO-overeenkomsten geen 
rekening gehouden met verwachte CAO-stijgingen.
Op het AB van 9 oktober 2019 is de begrotingswijzing aangekondigd vooreen bedrag van e 
320.000 aan loonkosten. De loonkosten vallen hoger uit dan eerdere berekeningen. De extra 
stijging vangt de ODIJ deels op door het inzetten van extra (incidentele) middelen. Op 18 
december 2019 is de dienstverleningsovereenkomst getekend met de gemeente Uitgeest, deze 
staatdeels terdekking van de hogere kosten op de formatie en deels terdekking van de extra 
inhuur. De Dienstverleningsovereenkomst is extra in de begroting van 2020 opgenomen.

Voorhetboekjaar2019 heeftde Omgevingsdienst IJmond de CAO-stijging zelf doorextra baten 
kunnen dekken. Gezien de enorme complexe aanvragen die op ons afzijn gekomen door 
bijvoorbeeld; stikstof, pfas, diffuus lood en de calamiteiten omtrent Tata Steel zien wij in 2020 
geen mogelijkheden om een bezuiniging(en) doorte voeren zonderdat dit de kwantiteit en 
kwaliteit van onze dienstverlening raakt. Dit zou dan een te grote uitholling zijn om de afspraken in 
ons uitvoeringsprogramma uit te voeren. Ten tijde van het opstellen van de begroting kon de ODIJ
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niet voorzien dat deze ontwikkelingen in deze mate zouden voorkomen. De 3,80Zo stijging in de 
oorspronkelijke begroting is gevraagd voorextra uitbreiding van taken en houdt rekening met een 
autonome stijging van l,60Zo maar deze is niet toereikend om ook de CAO stijging 2019-2020 te 
dekken. De totale stijging van de oorspronkelijke begroting en de wijziging is voor een u itbreiding 
van taken en terdekking van de CAO 2019-2020.

Financiële gevolgen voorde gemeente Bloemendaal

Financiële bijdrage GR Omgevingsdienst 
IJ mond beqroting

gewijzigde
begroting

Toename
bijdrage

2020 2020 2020
Gemeente Bloemendaal C 91.096 C 93.660 C 2.565

Biidraoe gemeenten
De bijdragen zijn opgenomen inclusief die ten gevolge van de wabo-decentralisatie. Zowel de 
bijdragen van de deelnemers als de tarieven voordienstverleningsovereenkomsten, stijgen met 
3,79 0Zo ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2020. De totale GR-bijdrage voor 2020 
gewijzigd en begroot op C 6.808.285.

Begroting 2021
Belangrijke ontwikkelingen die op de Omgevingsdienst afkomen zijn:

Omoevinoswet
De Omgevingswet betekent een algehele stelselherziening voorde wet- en regelgeving, die gaat 
overde kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze herziening heeft een grote impact op de 
manier van werken, de cultuur, het juridisch en technisch instrumentarium en heeft gevolgen voor 
de bevoegde gezagen en de organisaties die bij de wet betrokken zijn zoals onze dienst.
De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak, het versnellen van de 
besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering.
Naar verwachting wordt medio 2021 de Omgevingswet van kracht. Dat betekent dat de werkwijze 
voorde uitvoering van de VTH taken vanaf dat moment is afgestemd op de Omgevingswet en dat 
de kaders waaraan vergunningaanvragen worden getoetst en de regels waarop wordt toegezien 
zijn veranderd. Hier hoort ook de grotere afwegingsruimte die de gemeente bij inwerkingtreding 
erbij krijgen. De precieze impact op het totaal van de verwachte inzet is afhankelijk van 
verschillende factoren, waaronder de wijze waarop de gemeente omgaan met de toegenomen 
afwegingsruimte en de invloed daarvan op de uniformiteit van de (gezamenlijke) werkprocessen.
In z'n algemeenheid geldt dat maatwerk meer kost dan verdergaande standaardisatie.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Het in werking treden van de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande overdracht van 
bevoegdheden van provincie naar gemeenten leidt tot een wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling van de Omgevingsdienst. Ten tijde van het opstellen van deze nota is nog niet duidelijk 
wanneerde Omgevingswet daadwerkelijk in werking treedt. In de loop van 2020 start evenwel een 
traject om samen met onze deelnemers te komen tot een wijziging. Een en ander kan mogelijk 
naar 2021 toe doorlopen.

Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie
Dat zijn de drie thema's voor het overheidsbeleid op het gebied van milieu en duurzaamheid de 
komende decennia.

Energietransitie
De energietransitie vormt ook in 2021 een majeurthema binnen het overheidsbeleid op het gebied 
van milieu en duurzaamheid de komende decennia. Eind 2019 is het landelijke klimaatakkoord
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vastgesteld, waarin maatregelen staan opgenomen op het gebied van mobiliteit, industrie, de 
elektriciteitssector, landbouw en de gebouwde omgeving. Opgeteld dienen de maatregelen te 
leiden tot een landelijke C02-reductie van 49“/o in het jaar2030 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 meerwaarde van onze dienst in deze opgave is gelegen in de bundeling van kennis op regionaal 
vlak, zowel technisch als procesmatig en zicht op de regionale ontwikkelingen. Met gemeenten 
stellen we een gezamenlijke agenda op waarin afspraken worden gemaakt over doel, rolverdeling 
en planning ten aanzien van dit onderwerp.

Circulaire economie
De Rijksoverheid heeft als doelstelling een volledig circulaire economie in 2050 te bereiken. 
Daartoe worden onder meer inventarisaties van grondstoffen- en reststromen uitgevoerd en 
gekeken hoe hiermee op een slimme wijze kan worden omgegaan. Het verbinden van circulaire 
doelstellingen aan gebiedsopgaven, integraal afgewogen tegenover andere ambities maakt een 
brede kennisbasis van medewerkers noodzakelijk. Activatie van ondernemers vergt forse inzet om 
werkelijk beweging op gang te brengen.

Onvoorziene ontwikkelingen
Momenteel veroorzaken onderwerpen als stikstof en Pfas grote maatschappelijke onrust. Ook de 
emissies van Tata/Harsco hebben in de afgelopen anderhalf jaar specifiek in de Dmond geleid tot 
onrust onder de bewoners. De vele nog onbekende factoren in deze dossiers leiden tot onzekerheid 
over de realisatie van projecten en de daarbij behorende financiële risico's voorde gemeente. De 
druk op het realiseren van C02 reductie gaat na de Urgenda uitspraak van de Hoge Raad van 19 
december 2019 alleen maar toenemen. Op dit moment is niet te voorzien wat voornoemde dossiers 
in 2021 specifiek vraagt aan inzet van de ODD.
De ODD is echter flexibel en vakinhoudelijk goed voorbereid en beschikt over kennis en kunde om 
de gemeente Bloemendaal van dienst te zijn.

Decentralisatie bodemtaken
Met inwerkingtreding van de Omgevingswet komt een aantal provinciale bevoegdheden met 
betrekking tot het bodemdomein bij gemeenten te liggen. Op dit moment worden de taken die bij 
deze bevoegdheden horen doorODD namens de provincie uitgevoerd. De invoering van de 
Omgevingswet is uitgesteld en vindt dus niet plaats per 1 januari 2021. Door middel van het 
project'Warme Overdracht'is de provincie gestart met de decentralisatie van de taken en 
bevoegdheden. Op dit moment is nog onduidelijk hoe financiering van de te decentraliseren taken 
geregeld zal worden. De verwachting is dat dit na de zomervan 2020 duidelijker wordt. 
Vooruitlopend heeft de ODD een inschatting gemaakt van de impact voorde gemeente.

Aantrekken bouw en andere bedrijvigheid
ODD merkt dit in een toename van het aantal plannen, meldingen, vergunningen en het toezicht 
dat daarover gevoerd wordt. Naast het feit dat niet altijd direct middelen beschikbaar zullen zijn 
om op de toegenomen vraag in te kunnen gaan, maakt ook de krapte op de arbeidsmarkt, dat in 
de toekomst keuzes gemaakt zullen moeten worden ten aanzien van de taken die wel en niet 
opgepakt worden. Dit is te meer zo nu de privatisering van het (bouw)toezicht voorlopig is 
uitgesteld en daarmee de toetsings- en toezichtlast bij gemeenten niet lichter zal worden.

Financieel effect
De begroting sluit met een geprognosticeerd negatief resultaat in 2021 van C 32.697 voor 
bestemming en met het resultaat C 0 na bestemming.
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De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en is 
sluitend. De formatie is ten opzichte van de begroting 2020 nagenoeg gelijk gebleven. De loonsom 
stijgt gemiddeld gering performatieplek. Dit is het gevolg van doorgroei in inschaling en geringe 
verwachte stijging van salarissen en pensioen- en overige sociale lasten. In de begroting is geen 
rekening gehouden met verwachte CAO-stijgingen, anders dan het afgesloten 
onderhandelingsakkoord CAO 2019-2020. De prijsindexcijfers voor 2020 en de meerjarenbegroting 
betreffen de Prijs overheidsconsumptie (IMOC) van het Centraal Planbureau voor 2020.

Algemene reserve/weerstandsvermoaen
De prognose is dat op 1 januari 2021 de algemene reserve C 260.000 bedraagt. Per 31 december 
2021 is het vermogen gelijk gebleven.

Beste mminas reserves

Reserves Realisatie
ultimo 2019

Algemene reserve 260.000
Reserve nieuwbouw 121.642
Reserve transitie
RUD

25.411

Reserve visie
luchtkwaliteit

12.195

419.248Totaal reserves

Aanwendin
9
Reserves B2020 B2021

Meerjarenraming

ultimo
2022

ultimo
2023

ultimo
2024

Algemene
reserve

“ “ “

Reserve
nieuwbouw

18.500 19.701 19.701 19.701 19.701

Reserve
transitie
RUD

45.000 6.899 6.899 4.713

Reserve
visie
luchtkwalit
eit

7.000 6.098

Totaal
reserves

482.740 424.813 379.142 360.642 342.142

De reserves kosten naar transitie RUD is in 2023 volledig aangewend en kosten visie luchtkwaliteit 
is in 2021 volledig aangewend. De reserve investeringen nieuwbouw wordt geleidelijk aangewend 
tot en met 2026.

Bijdragen GR- deelnemers en tarief dienstverleningsovereenkomsten
De bijdragen zijn opgenomen inclusief die ten gevolge van de wabo-decentralisatie. Zowel de 
bijdragen van de deelnemers als de tarieven voor dienstverleningsovereenkomsten, stijgen met 
l,520Zo ten opzichte van de begroting 2020. De totale GR-bijdrage voor 2021 is begroot op
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C 6.912.366. De effecten voorde begrotingsjaren 2021 en verderzullen worden verwerkt in de nog 
op te stellen begroting 2021 en de meerjarenraming 2022-2024 van de gemeente.

Meerjarenbegroting 2022-2024
Meerjarig financieel beeld schetsen en toelichten. Is de begroting structureel en reëel in evenwicht 
mits de dienstverleningsovereenkomsten gecontinueerd blijven.
Voorde prognose 2022 tot en met 2024 wordt conform de Kadernota 2021 uitgegaan van jaarlijks 
verwachte stijgingen van alle lasten van 2,50zb. Met andere CAO-stijgingen, anders dan het door de 
VNG met de vakbonden afgesloten onderhandelingsakkoord CAO 2019-2020, is geen rekening 
gehouden.

Financiële bijdrage GR 
Omgevingsdienst IJmond

Begroting
(qewijziqd) Beqrotinq Meerjarenraming
2020 2021 2022 2023 2024

Gemeente Bloemendaal 93.660 95.084 97.461 99.897 102.395

De bijdrage wordtin de meerjarenbegroting conformbovenstaandetabelaangepast.

Jaarverslag 2019
Het jaarverslag heeft geen financiële gevolgen. Bijgevoegd is het concept. Na vaststelling doorons 
Algemeen Bestuur is het jaarverslag 2019 digitaal te bekijken via
http://www.odiimond.nl/iaarverslaa. Via het online jaarverslag is gemakkelijk door de diverse 
hoofdstukken te bladeren.

Toelichting
Op basis van de van kracht zijnde gemeenschappelijke regeling kan uw raad zijn zienswijze 
kenbaar maken over de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021.

Wie is competent/bevoegd om het besluit te nemen:
De Raad kan zijn zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021.

Doel/resultaat
De Raad kan zijn zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond.

2. Voorgesteld besluit

1. In te stemmen met de begrotingswijziging 2020 en geen zienswijze in te dienen aan het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde briefen de 
financiële effecten te verantwoorden in de Jaarrekening 2020;

2. In te stemmen met de conceptbegroting 2021 en geen zienswijze in te dienen aan het 
dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, conform bijgevoegde briefen de 
financiële effecten op de bijdrage voor 2021 van de gemeente Bloemendaal aan de 
Omgevingsdienst IJmond te verwerken in de begroting 2021 en meerjarenraming 2022- 
2024;

3. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2019 en concept jaarverslag 2019 van 
Omgevingsdienst IJmond.

3. Het beoogd effect
De Raad kan zijn zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
IJmond.
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5 Gedachtengang
De Raad kan zijn zienswijze kenbaar maken aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
IJmond ten aanzien van de begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021.

6. Middelen
Financiële middelen

De bijdrage voor2020 van onze gemeente aan de Omgevingsdienst zal worden gewijzigd en 
komt op C 93.660 voorde taken die in de GR zijn ingebracht. De verhoogde bijdrage ad 
C 8.752 zal worden verantwoord in de jaarrekening 2020. Dit is onderdeel van de 
besluitvorming.

De bijdrage voor 2021 van onze gemeente aan de Omgevingsdienst zal worden begroot op 
C 95.084 voorde taken die in de GR zijn ingebracht. De verhoogde bijdrage zal worden 
verwerkt in de begroting 2021. De bijdragen vanaf het begrotingsjaar 2022 zullen worden 
verwerkt in de meerjaren raming 2022-2024. Dit is onderdeel van de besluitvorming.

Bijlage:
Corsanummer 2020001462,

Corsa nummer 2020001463, 
Corsanummer 2020001464,

Corsanummer 2020001465, 
Corsanummer 2020001466, 
Corsanummer 2020001765,

brief aan Raad conceptbegroting 2021, concept jaarstukken 2019
concept jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond
conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst IJmond
brief aan college inzake zienswijze concept begrotingswijziging
2020, Omgevingsdienst IJmond
concept Jaarrekening 2019 Omgevingsdienst IJmond
concept Jaarverslag 2019 Omgevingsdienst IJmond
brief ODIJ betreffende zienswijze begrotingswijziging 2020,
conceptbegroting 2021 Omgevingsdienst IJmond

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


