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Geachte leden van de gemeenteraad,

De Omgevingsdienst IJmond dient voor 15 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor 
de begroting dient, onder meer de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden 
van de deelnemende gemeenten en provinciale staten van de deelnemende provincie te zenden. 
Deze informatie wordt vroegtijdig aangeboden om de raden en staten de kans te geven zich 
vroegtijdig voor te bereiden op de zienswijzeprocedure voor de begroting.

Als GR zijn wij verplicht om voor 15 juli 2020 een 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 vooraf aan de AB-vergadering plaats.
Het dagelijks bestuur heeft ermee ingestemd de zienswijzen aan te bieden aan de leden van het 
Algemeen Bestuur en de begroting 2021 ongewijzigd door het Algemeen Bestuur te laten 
vaststellen.

Op de vergadering van 8 juli 2020 heeft het Algemeen Bestuur kennisgenomen van de 
zienswijze namens de gemeente Velsen, Heemstede, Zandvoort en Uitgeest. De genoemde 
zienswijze van de Gemeente Zandvoort heeft geleid tot een aanpassing in de meer-jaren 
begroting, maar niet tot een aanpassing in de begroting van 2021. De overige zienswijze 
hebben niet geleid tot een aanpassing in de begroting. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting 
2021 ongewijzigd vast.

Hoogachtend,
namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond,

L.A. Pannekeet 
directeur

Deze brief is geautomatiseerd verwerkt
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Conceptbegroting 2021 OD IJmond en ingediende 
zienswijzen

AB 2020-006

L.A. Pannekeet

Procedure:
De begroting 2021 is opgesteld conform de Kadernota 2021 en op basis van de actuele en bekende 
informatie per maart 2020. Voordat deze conceptbegroting wordt vastgesteld door het Algemeen 
Bestuur van Omgevingsdienst IJmond, kunnen de raden en de Provinciale Staten van de verbonden 
partijen hun zienswijzen over deze begroting kenbaar maken.

Zienswijzen van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten:
Beemster - ingestemd
Beverwijk - ingestemd
Bloemendaal - ingestemd.

Opmerking dhr. Wijkhuisen: Ik heb een opmerking over de stukken. 
Gemeente Uitgeest verzoekt om bij voorbaat een uitspraak te krijgen dat ondanks alle onzeker
heden die op ons af komen, de bijdrage niet omhoog mag gaan. Ik ben het daar pertinent mee 
oneens om dit al a priori te gaan eisen en vastleggen. Dat vind Ik niet erg verstandig met zoveel 
onzekerheden op milieugebied en ook niet terecht. We schieten ons zelf alleen maar in de voet. 
Laten we eerst eens afwachten hoe zaken gaan lopen als de warme overdracht bodem, de PFAS 
discussie en alle andere zaken die benoemd zijn als onzeker. Gaarne mijn opmerking namens 
gemeente Bloemendaal ter AB vergadering inbrengen.

Edam-Volendam ingestemd 

Haarlem - ingestemd

Heemskerk - ingestemd

Heemstede - ingestemd
Zienswijze: De huidige indexering van 2,5% op de meerjarenraming 2022- 

2025 voor kennisgeving wordt aangenomen en de zienswijze over de werkelijke indexering, 
afhankelijk van de komende ontwikkelingen en het takenpakket van ODIJ, bij vaststelling van de 
begroting 2022-2025 wordt gegeven.

Landsmeer
Oostzaan
Purmerend

ingestemd

ingestemd

ingestemd

GS prov. NH - ingestemd
Uitgeest - Zienswijze: De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld. Dit
geeft ruimte om de impact voor de deelnemers in kaart te brengen en te verwerken in de nieuwe 
DVO's. De Omgevingswet, inclusief overdracht van bodemtaken en zeer zorgwekkende stoffen, 
maar ook de projecten zoals Energietransitie, Klimaatadaptatie en Circulaire economie maken dat
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de bijdrage onderdruk staat. Gemeente Uitgeest vraagt hiervoor aandacht en doet het verzoek om 
de bijdrage niet te verhogen en ziet dit graag bevestigd door OD IJmond bevestigd.

Velsen - ingestemd met de begrotingswijzigingen 2020. De gemeenteraad stemt in
met de begrotingswijziging 2020 maar de begrotingswijziging geeft wel aanleiding tot het maken van 
een opmerking die als zienswijze wordt aangeboden. De huidige coronacrisis heeft grote gevolgen 
voor bedrijvigheid, evenementen en industrie. En dit heeft logischerwijze invloed op de hoeveelheid 
vergunningsaanvragen dan wel handhavingsverzoeken. Daarom verzoeken wij een flexibele schil 
voor personeel op te opnemen van €200.000. Met een flexibele schil kunt u tijdig de benodigde fte 
afschalen. Sturing hierop is noodzakelijk zodat de extra uitvraag nu in deze begrotings- wijziging 
straks wellicht blijkt mee te vallen.

Waterland - ingestemd

Wormerland - ingestemd
Zandvoort - ingestemd met de le begrotingswijziging. Zienswijze: De zin op pagina 21 
van de begroting: "Ad. * met betrekking tot de hierboven opgenomen bijdragen, zijn de cursief 
opgenomen bedragen niet definitief vastgesteld in de begrotingen van de gemeenten", is niet van 
toepassing op de bedragen die voor Zandvoort zijn opgenomen en verzoekt de ODIJ de aange
geven (sterretjes) te schrappen en het bedrag van € 110.000 dat is opgenomen in de jaarschijf 
2022 onder de post "Zandvoort uitbreiding formatie BWT", waarvoor geen overeenstemming met 
de gemeenteraad is, uit de begroting 2021 te schrappen.

Voorstel:
Als GR zijn wij verplicht om voor 15 juli 2020 een 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 vooraf aan de AB vergadering plaats.
Het dagelijks bestuur heeft ermee ingestemd de zienswijzen aan te bieden aan de leden van het 
Algemeen Bestuur en de begroting 2020 ongewijzigd door het Algemeen Bestuur te laten 
vaststellen.

Besluit:

1. Kennis te nemen van de binnengekomen zienswijzen van de deelnemende gemeenten en 
Provinciale Staten

2. De begroting aan te passen op de zienswijze van gemeente Zandvoort en de € 110.000 

"uitbreiding formatie BWT" te schrappen;

3. Op basis van de binnengekomen zienswijzen de conceptbegroting 2021 vast te stellen.

Besluit: conform / aanhouden / afwijkend besluit


