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VERGADERING GEMEENTERAAD 2015 
 
VOORSTEL 

 
Registratienummer: 1198904 
Bijlage(n) 2 
Onderwerp zienswijze ontwerpbegroting 2016 Omgevingsdienst IJmond 
 

Middenbeemster, 26 mei 2015 
 
Aan de raad 
 
Inleiding en probleemstelling 
De Omgevingsdienst IJmond heeft een ontwerpbegroting voor 2016 opgesteld. Het Dagelijks 
Bestuur (DB) van de omgevingsdienst verzoekt uw raad in te stemmen met de 
ontwerpbegroting en dit als zienswijze kenbaar te maken. Die zienswijze moet uiterlijk 2 juli 
aan het DB kenbaar zijn gemaakt. 
 
Oplossingsrichting 
De ontwerpbegroting voor 2016 is beoordeeld. Ten aanzien van de ontwerpbegroting wordt 
het volgende opgemerkt: 
 
Bijdrage Beemster past binnen afgespraken:  
De bijdrage van de gemeente Beemster is gebaseerd op de uitvoering van het zogenaamde 
basistakenpakket en de Wabo-decentralisatie-taken. Dit omvat de taken die de gemeente 
tenminste moet uitbesteden aan de omgevingsdienst. Het betreft milieutaken op gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. De bijdrage voor het basistakenpakket betreft 
€ 64.800 en de bijdrage voor de Wabo-decentralisatietaken betreft € 34.247. De totale 
bijdrage van Beemster bedraagt dus: € 99.047. 
De bijdrage voor de Wabo-decentralisatie is gebaseerd op inzet van 900 uur en het interne 
uurtarief 2016 voor deelnemers. De bijdrage voor de Wabo-decentralisatie-taken is, conform 
alle Wabo-bijdragen, geïndexeerd met 2,5 % ten opzichte van de 1e Herziene Begroting 
2015. Dit is conform de gemaakte afspraken. 
 
Stijging kosten personele lasten 
Uit de begroting blijkt dat de omvang van de formatie van de dienst afneemt van 91,32 fte 
naar 89,81 fte. De personeelskosten nemen echter toe. Daarbij wordt in de tekst van de 
begroting aangegeven dat voor 2016 geen CAO-stijging wordt verwacht (pag. 15). 
Verder wordt bij de meerjarenprognose (pag. 21) gemeld dat wordt uitgegaan van een 
stijging van de personele lasten van 3 % per jaar. Ook daarbij is nog geen rekening 
gehouden met CAO-stijgingen. Een stijging van 3 % is hoog, zeker gezien in relatie tot 
begrotingen van andere GR’en en onze eigen gemeente. Een verklarende toelichting hierop 
wordt gemist. 
Tenzij een verklarende toelichting de juistheid van de stijging van 3 % bevestigt, ligt het niet 
voor de hand met deze stijging akkoord te gaan. 
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Zienswijze: 
Op basis van het bovenstaande wordt voorgesteld de volgende zienswijze aan het DB van 
de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken: 
In de ontwerpbegroting is uitgegaan van een stijging van de personeelslasten bij afname van 
de formatie. De stijging komt neer op 3% per fte. Hierbij is nog geen rekening gehouden met 
CAO-stijgingen. Wij vinden deze stijging van 3% hoog, zeker gezien in relatie tot begrotingen 
van andere Gemeenschappelijke Regelingen en onze eigen gemeente. Een verklarende 
toelichting hierop missen wij. 
Tenzij een verklarende toelichting de juistheid van de stijging van 3% bevestigt, kunnen wij 
niet akkoord gaan met deze stijging. 
 
Meetbare doelstelling 
nvt 
 
Financiële consequenties 
nvt 
 
Overige consequenties 
nvt 
 
Monitoring evaluatie 
nvt 
 
Voorgesteld besluit 
1. te besluiten tot de volgende zienswijze: 

In de ontwerpbegroting is uitgegaan van een stijging van de personeelslasten bij afname 
van de formatie. De stijging komt neer op 3% per fte. Hierbij is nog geen rekening 
gehouden met CAO-stijgingen. Wij vinden deze stijging van 3% hoog, zeker gezien in 
relatie tot begrotingen van andere Gemeenschappelijke Regelingen en onze eigen 
gemeente. Een verklarende toelichting hierop missen wij. 
Tenzij een verklarende toelichting de juistheid van de stijging van 3% bevestigt, kunnen 
wij niet akkoord gaan met deze stijging. 

2. een brief te verzenden met kenmerk 1198868 aan het Dagelijks Bestuur van de 
Omgevingsdienst IJmond, waarin de zienswijze van de raad over de ontwerpbegroting 
2016, zoals genoemd onder 1., is verwoord. 

 
Communicatie/Participatie 
Het college stuurt een brief met kenmerk 1198868, waarin de zienswijze van Beemster over 
de ontwerpbegroting 2016 wordt gegeven. 
 
  


