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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1184790 
Bijlage(n) 2 
Onderwerp zienswijze 1e herziene begroting 2015 Omgevingsdienst 

IJmond 
 

Middenbeemster, 7 april 2015 
 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
Met ingang van 1 januari 2015 is Beemster toegetreden tot de Gemeenschappelijke 
Regeling Omgevingsdienst IJmond (GR). De toetreding omvat de uitvoering van het 
zogenaamde basistakenpakket dat betrekking heeft op toezicht, handhaving en 
vergunningverlening aangaande milieuregels. 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de GR heeft de 1e herziening van de begroting 2015 
opgesteld. Uw raad wordt gevraagd om zijn zienswijze omtrent deze begroting schriftelijk  
kenbaar te maken aan het DB. 
 
Wijzigingen begroting 
Het DB heeft de begroting voor 2015 herzien. Belangrijkste reden daartoe is de toetreding 
van Beemster en Purmerend tot de GR. In deze herziene begroting zijn de volgende zaken 
verwerkt: 
- Toetreding van Beemster en Purmerend tot de GR. Omdat Beemster en Purmerend tot 1 

januari dit jaar taken afnamen op basis van een dienstverleningsovereenkomst, betekent dit 
een verschuiving in de baten van projectbaten naar bijdragen van deelnemers. 

- De overdracht van taken van de provincie naar gemeenten: de Wabo-decentralisatie. De 
gemeenten die deze taken van de dienst afnemen hebben in 2014 afspraken gemaakt 
voor de bekostiging van deze taken in 2015. Er verschuiven baten van de bijdrage van 
de provincie Noord-Holland naar bijdragen van de overige deelnemers en projectbaten 
uit dienstverlening aan niet-deelnemers. 

- De cao-stijgingen per oktober 2014 en april 2015. Dit houdt een stijging van personele 
lasten in. 

- Uitbreiding van dienstverlening aan de gemeente Bloemendaal voor minimaal 10 jaar en 
de overname van 3,52 fte personele formatie van de gemeente Bloemendaal. Dit 
betekent een stijging van projectbaten uit dienstverlening en een toename van formatie 
en personele lasten. 

- Verschillende personele mutaties. Dit betekent per saldo een stijging van de kernformatie 
en stijging van de personele lasten. 

- Verlenging van de aanstelling van de projectleidster luchtkwaliteit voor 2015. De lasten 
hiervan worden gedekt door luchtkwaliteitsgelden. Dit houdt een stijging in van de 
projectbaten uit subsidiegelden en een stijging van de formatie en de personele lasten. 
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De bovengenoemde wijzigingen kunnen elkaar compenseren. De wijzigingen leiden tot 
verschuivingen tussen baten, lasten en bijdragen van deelnemers. Op de bijdrage voor de 
Wabo-decentralisatie na, zijn de bijdragen van de deelnemers ten opzichte van de 
oorspronkelijke begroting gelijk gebleven. (Overigens hebben de gemeenten voor de Wabo-
decentralisatie een integratie-uitkering gekregen. De bijdrage voor de Wabo-decentralisatie-
taken blijven binnen deze uitkering.) 
In deze herziene begroting is ook nog een bezuiniging van 1 formatieplaats meegerekend. 
De omgevingsdienst verwacht deze bezuiniging in de loop van 2015 te realiseren. Andere 
optie is deze formatie in te zetten op mogelijke aanvullende dienstverlening. In dat geval 
wordt deze formatie gedekt uit de desbetreffende baten. 

 
Bijdrage Beemster 
De bijdrage van Beemster die in de begroting is opgenomen, is gebaseerd op het 
overgedragen basistakenpakket. Dit takenpakket omvat  900 uur. Het uurtarief voor 
deelnemers aan de Omgevingsdienst bedraagt € 69,50 voor 2015. De bijdrage van 
Beemster voor het basistakenpakket bedraagt voor het basistakenpakket bedraagt € 62.550.  
Conform de afspraken uit 2014 over de bekostiging van de Wabo-decentralisatie draagt 
Beemster daarvoor € 33.412 bij.  
Daarnaast besteed Beemster nog taken uit op projectbasis. Hiervoor betaalt Beemster een 
bedrag van € 75.296 
De totale bijdrage van Beemster bedraagt € 171.258. Dit komt overeen met de gemaakte 
afspraken. 
 
Opmerkingen aangaande de begroting 
- 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. Beemster en 
Purmerend  moeten hier worden toegevoegd. 

 
- 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. Mevrouw 
Zeeman en de heer Hegger, wethouder van Purmerend, moeten nog in het overzicht 
worden opgenomen. 

 
- In hoofdstuk 4 is in de tabel op blz 22 de meerjarenprognose voor de periode 2015 - 

2018 weergegeven. De bijdrage voor Beemster bestaat uit kosten voor uitvoering van het 
basistakenpakket, kosten voor de uitvoering van de Wabo-decentralisatie-taken en 
kosten voor taken die op projectbasis plaatsvinden. De kosten voor de Wabo-
decentralisatie-taken zijn gebaseerd op de formatie die voor de uitvoering van deze taken 
door de dienst is overgenomen van de provincie. Deze kosten zijn voor 2015 verrekend 
op basis van een verdeelsleutel waarmee de bestuurders die betrokken zijn bij de 
omgevingsdienst (dus ook bestuurders van contractgemeenten) in november 2014 
hebben ingestemd. Deze verdeelsleutel dient in deze begroting ook als basis voor de 
prognose voor 2016, 2017 en 2018.  

 
De omgevingsdienst heeft in een schrijven van 17 februari 2014 echter toegezegd dat de 
inzet voor de voormalige provinciale inrichtingen zou worden gemonitord en dat hierover 
wordt gerapporteerd. Aan de hand van de resultaten wordt met de gemeente in gesprek 
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gegaan om de uitvoering voor de langere termijn te borgen. Uitkomsten van de monitoring 
zijn op dit moment nog niet bekend. Overigens wordt verwacht dat de kosten niet hoger 
zullen uitvallen op basis van de monitoring. 
 
Oplossingsrichting 
Bovengenoemde zaken kunnen onder de aandacht worden gebracht door deze in een 
schriftelijke zienswijze kenbaar te maken aan het DB van de GR. 
 
Beemster is via een zogenaamde collegeregeling toegetreden tot de GR. Daarom wordt 
voorgesteld het college de opdracht te geven de zienswijze, zoals verwoord in de brief met 
kenmerk 1184793, aan het DB van de GR te zenden. 
 
Meetbare doelstelling 
nvt 
 
Financiële consequenties 
nvt 
 
Overige consequenties 
nvt 
 
Monitoring evaluatie 
nvt 
 
Voorgesteld besluit 
1. In te stemmen met de volgende zienswijze: 

a. Beemster moet worden genoemd onder § 2.2.5 bij de verbonden partijen; 
b. mevrouw A. Zeeman moet worden toegevoegd bij § 3.4.3 als lid van het algemeen 

bestuur; 
c. de omgevingsdienst heeft toegezegd de daadwerkelijke tijdsbesteding aan Wabo-

decentralisatie-taken te monitoren en daaromtrent te rapporteren en in overleg te 
treden met Beemster. Wij verwachten dat de bijdrage voor deze taken in komende 
begrotingen dan ook worden gebaseerd op reële tijdsbesteding aan deze taken. 

2. Het college opdracht te geven de(ze) schriftelijke zienswijze, met kenmerk 1184793, aan 
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJmond te zenden. 

 
Communicatie/Participatie 
De brief met kenmerk 1184793 wordt door het college in opdracht van de raad aan het DB 
van de GR gezonden. 
  


