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onderwerp 
zienswijze 1e herziene begroting 2015 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Hierbij ontvangt u onze zienswijze over de 1e herziene begroting 2015 van de 
Omgevingsdienst IJmond. De gemeenteraad heeft deze brief op 28 april 2015 behandeld en 
verzocht u deze zienswijze te zenden. 
 
- Onder § 2.2.5 staan de verbonden partijen genoemd. Primair is de Omgevingsdienst 

IJmond verbonden aan de deelnemende gemeenten. Beemster en Purmerend nemen 
per 2015 ook deel aan de regeling, maar staan hier nog niet bij genoemd. Wij verzoeken 
u Beemster hier toe te voegen. 

 
- Onder § 3.4.3 onder het kopje “Bestuur” staan de leden van het algemeen bestuur van 

de GR genoemd. Ook Beemster en Purmerend hebben een bestuurder afgevaardigd in 
het Algemeen Bestuur. Deze bestuurders staan echter nog niet in het overzicht vermeld. 
Namens Beemster is mevrouw A. Zeeman lid van het algemeen bestuur. Wij verzoeken 
u mevrouw Zeeman  aan de leden van het algemeen bestuur toe te voegen. Ook 
ontbreekt de heer M.T.A. Hegger, die de gemeente Purmerend vertegenwoordigd, in het 
overzicht. 
 

- Ten aanzien van de meerjarenprognose onder hoofdstuk 4 en de tabel op blz. 22 
merken wij op dat de bijdrage van Beemster bestaat uit een bijdrage voor de uitvoering 
van het zgn. basistakenpakket, een bijdrage voor de Wabo-decentralisatie-taken en een 
bijdrage voor taken die op projectbasis worden uitgevoerd. De bijdrage en prognose 
voor de Wabo-decentralisatie-taken zijn gebaseerd op een verdeelsleutel die door het 
bestuurlijk platform van 11 november 2014 is geaccordeerd.  
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Wij herinneren u aan uw toezegging in uw schrijven van 17 februari 2014, waarin u aangeeft 
de inzet ten behoeve van de voormalige provinciale inrichtingen te monitoren, daaromtrent 
te rapporteren en met Beemster hierover in gesprek te gaan. Wij verwachten dan ook dat de 
bijdrage voor de Wabo-decentralisatie-taken in volgende begrotingen worden gebaseerd op 
reële tijdsbesteding. 

 
Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beemster. 

 
 

 
 
 

A.J.M. van Beek 
burgemeester  

E. Kroese-Vrolijks 
secretaris 

 


