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1, Inleiding

Dit zijn de jaarstukken van de Omgevingsdienst llmond over het boekjaar 2015'

De begrotingen en verantwoordingen van gemeeoschappel¡jke regelingen moeten voldoen

aan het Besluit Begmting en Verantwoording provincies en gemeenten. In dit beslu¡t ziin

de richtl¡Jnen oggenomen waaraan de Omgevingsdienst llmond zich moet houden in het

kader van de interne ¡nformatieverstrekking aan het algemeen bestuur en de externe

ínformatieverstrekking aan derden. De jaarstukken zijn tweeledíg en bestaan uit een

jaarverslag en een jaarrekeníng. Het jaarverslag bestaat uit een

programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. D€ jaarrekening bestaat uit een

over¿icht van baten en lasten en een balans met toelichting"
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2. Jaarverslag

2. 1 Programmaverantwoording

Alle activiteiten van de Omgevingsdienst llmond zijn samengevoegd in één programma:

"Uitvoering milieutaken"'

2,L.L Programma U itvoering milieutaken

2, 7, t. I Doelstellingen
De beleidslijnen die de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Uitgeest en Velsen en

de Provincie Noord-Holland in hun Milleubeleidsplannen hebben neergelegd, bepaalden in

2015 grotendeels de werkzaamheden, die door ons zijn uitgevoerd' De omgev'ngsd¡eÍst

IJrnond is een u¡tvoerende d¡enst en ons doel is de wettelijke taken zo adequaat mog€liik

uit te voeren. Daamaast zijn wij erop geficht burgers en bedrijven te stimuleren en te

ondersteunen om een duurzame ontwikkeling in de lJmond in beweging te brengen'

In 2015 heeft een bestuurlijke conferentie inzake de omgevingswet plaatsgevonden voor

alle 18 deelnemers van oDIl. Een ander belargrijk event betrof de in juni georganiseerde

en goed bezochte Energ¡etop, waar hoge ambities zijn overeengekomen Híernaast

betroffen, de wabo-decentralisatie, de antegratie van de overgekomen medewerkers van

gemeente Bloemendaal, de voorbereiding op de met ingang van 1 januari 2016 van

kracfit zijnde wet wH en het u¡tvoering geven aan de afspraken uit het bestuurlijk

akkoord - samenwerking met NZKG - Þelangrijke speerpunten' Andere doelstellingen

waren de uitvoering van een gebledsgerichte aanpak voor de verbetering van de

luchtkwaliteit, uitvoering van het project llmond Bereikbaar, de opstelling van

milieubeleidsplannen, een duurzame bedriJvendag en de verdere uitbreiding van onze

dienstverlening op het gebied van onder meer Drank- en Horecawetgeving en bouw- en

woningtoezicht aan externe gemeenten'

2, t. 1. 2 Dienstverlen ing

Per deelnemende gemeente en provrncie stellen wij een Milieubeleidsplan op voor een

periode van vier jaar" De deelnemers stellen deze beleidsplannen zelf vast' Aan de hand

van de Milieubeleidsplannen stellen wij jaarlijks onze milleuwerkprogramma's op' Per vier

maanden wordt per onderdeel, afwisselend in aantallen en inhoudelijk, beoordeeld in

welke mate dit is gereal¡seerd. Voor de verantwoording over de

lPa-Acon Assurance B,V.
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mlliÊuwerkprogråmma's in 2015 verwiJzen wlJ u naar ons Jaarverslag. De programma's

ziJn naar tevredenheid gerealiseerd.

2.1.1,3 Resumé baten en lasten pÌogramma ultvoerlng mllieutaken
Wij hebben In 2015 een saldo van þaten en lasten van € 19.334 positlef gereallseerd, na

de vasþestelde mutât¡es neserves betrefr dit € 107.309. Het voorstel

resultaatbestemm¡ng 2015 bestaat uit een te r€tourneren resultaat aan de GR-

deelnemers van € 43.087.

Prograrrr¡a u¡hÃr€rfiq rÌilielÊal€n

Jr odiimond

Totaal bsten
Totaal baten erdus¡ef HIfaSe deeherrerde
gemEenten
Saldo yan bat€n en b6ten
nillraqÊn deefierrerde g€ñtenten
t¡LtaüeÉ neslerres 2f)14 (onttrekf<ingen>ddarges)
êrcal'seerde resrtaat
ÞtaüeAþerrÊne Èserr¡e
Te retorsnenen aan deelnerren& gerrenten

€ 7.W.Oæ

e 3.xn354
e 4.549.&-
e 4.569.()16
€ a7.gÆ

107.rc
æ.-n2

€ 43,W7

2.L.2 Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorz¡en

2, t.2. 1 Overzicht algemene dekkíngsmíddelen
. Algemene uítkering: de bljdrage, inclusief de Wabo, van de deelnemende

gemeenten en de provincie bedraagt € 4.569.016 en de bijdragen ten gevolge

van de Wabo-decentralfsatie van exteme gemeenten e ß8,707,In totaal

€ 4.727.723.

o Saldo van de f,nancierlngsfunctie; het saldo van de rentelasten en rentebaten

is een last van € L9i,229.

2.t.2,2 Bedrag voor onvoorzien

In de begroting is geen bedrag voor onvoorziene kosten opgenomen

lpa -Acon Assurance 8.V.
\,ì.1rlir, ¡i rltirrllrâf k 2g
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2.2 Verplichte paragrafen

2.2,L Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinleerd als de mate waarin Omgevingsdienst

ftmond in staat is om omvôngrljke tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid

behoeft te worden aangepast enlof ontstane exploitatietekorten met deelnemers aan de

regeling moeten worden afgerekend. Het lnstellen van Een buffer ln de vorrn van het

weerstandsvermogen draagt dan ook b[ aan het voorkomen van verzoeken om

aanvullende bíJdragen actrteraf. Aan de andere kant is het voor de eigenaren ook van

belang, dat de kostprijs van de omgevlngsdienst laag ls en er bin¡ren de dienst niet

onnodlg veel bulïers worden aangehouden.

2.2. t. t llitgangspunten en aanpak benodigde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is de ñnanciële waarderlng van alle voor het

weerstandv€rmogen relevante risi@'s. Om de benodigde weerstandscapaciteit te

bepalen wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd. Risico's betrefren mogelljke

gebeurtenissen die kunnen leiden tot financiële tegenvallers, die niet goed zfn te

voorzien of waarvoor geen andere maatregelen zljn getroffen of waar na het

treffen van beheersmaatregelen nog restrisico's overblfven van materlële

betekenis in relatie tot de financiële positie. Van reguliere risico's, risico's die

zlch regelmatig voordoen, die veelal vrij goed meetbaar zijn en die beperkte

financiële gevolgen hebben, wordt verondersteld dat deze met continuering van

bestaand beleid ondervangen worden in de vastgestelde begroting en maken

derhalve geen onderdeel uit van de inventarisatie, In de eerste plaats wordt van

alle niet-reguliere risico's aFronderliJk een inschatting gemaakt wat de kans van

optreden is en welke financiële gevolgen het risico met zich meebrengt bij

optreden. Vervolgens zfn door mlddel van een statische analyse (Monte Caflo-

simulatie) alle risico's doorgerekend en is op basís van de P90-waardel de

benod igde weersta ndscapaciteit bepaald.

t De Pgo-waarde houdt in dat dit bedrag in 909ti van de uitgevoerde
10,000) niet wordt overschreden,

lpa-Acon Assurance B.V,
lllÍ. :lrir¡r'r¿ri¡irik'-?rrt-- - -
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2.2. t,2 llitgangspunten beschikbare weerstandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapacíteit wordt doo¡ het BBV gedefinieerd als de

míddelen waarover een organísatie beschÍkt of kan beschikken om niet begrote

kosten te dekken.

Algemene reserve

Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve kan voOr de berekening van

de incldentele weerstandscapaciteit worden ingezet. De huidige omvang van de

algemene reserve beclraagt €, L95-778.

Bestemmingsreserues

Dit zijn reserves met een bestedingsfunctie waarbij geld ¡s weggezet voor

toekornstige uitgaven of investeringen. Ondanks deze bestedingsfuncties zou

besloten kunnen worden, indien noodzakelijk, de bestemm¡ngsreserve

bestedingsvrfl te maken om risico's flnancieel op te vangen, Omdat dit ten koste

zou gaan van bestaand beleid, hebben wij ervoor gekozen om de besloten

bestemmingsreserves niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit te rekenen.

Begrotingsruimte en stil le rese rves

IÞ begrotlng van Omgevlngsdlenst lJmond is, op € 1 na, sluitend, daarnaast zijn

stille reserves niet aanwezig. De eventuele begrotingsruimte alsmede stille

reserves worden niet als bestanddeel van de weerstandscapaciteit gerekend'

Voozieningen

Per ultimo 2015 zijn twee voorzieningen gevormd voor onderhoudskosten van

het kantoorpand en vanwege de financiêle verpl¡chtingen aan een uit dienst

getreden ¡nedewerkers. Omdat naaSt deze rnedewerkersr dit risico aanwezig

bliJft ten aanzien van de huidige medewerkers, blijft het risico (nr.8 uit tabel 1)

en de weging in de benodigde weerstandscapaciteit gehandhaafd en worden de

gevormde voorzieningen niet meegerekend in de beschikbare

weerstandscapaciteit.

Het uitgangspunt is derhalve dat alleen de Algemene Reserve en eventueel

gerealiseerd resultaat in een boekjaar van Omgevingsdienst Ilmond tot de

besch i kbare wee rstandsca Pactteit wordt gereke nd

ipa-Accn Assurance B V,
\ lrii r:lr,Ìi,rl. t,-ii i. .r.,

2012 K' IiAARLEM
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2.2. 1.3 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit (per 31 december 2015, vóór

resultaatbestemming 20 1 5)

AgerrÊne nserve
Grealiseerde resultaat
Totaal

B€scffl6re
firnræiåIe

ndnæ
L95..774
LO7.3æ
3()3.087

8e nod ig de we ersta ndsca Pa citeit

Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen is een risico-inventarisaue

uitgevoerd. Deze heeft tot de volgende lijst geleid:

{

¡

2

1

I

o

o\€rgedfagen taken leiden lol e(|ra
tßtôofr¡efl € vr€rtz¡gmhedgrl

õ¡emf @¡oscnko.Ëtênìãl
cûnlractgt'Enþn'áû{den oPgeu €gd

Marktï¡aarde rÊnles',va9 lagõr dan

aQesptoken r¿Ëardoor gm e¡tr¿
dekh¡ng \€r¿ocht ì'totút (finâncierl'lg

huis\€stingl

Cteirns a$v oniuiete
adlieering/!€rgunningçrlên¡ ng/lo€ ¿icht

ol handraúng

N¡el Fldoen aan subs¡diê\ootwêardsn
rvaôrdoor slbsirlies ten gbelsald

di€naì tÊ wonlÊn

Subsidies die persoîsa¡sk$ten
dekken rYorden stopge¿€lt

€n ean
fegelin9

lcf, PAO of ñmnc¡ën)

lag ran

op sleutelpot¡tie8

SuÞEid¡e Érdt 9topgezet

iñbrøq a<lra plu¡lakeñ

h$i¡(kelngEn b¡rrEn dê
:onlrãclgeme€¡llert

Yõtaþele rente dâalt

=r 
ontsiaat een caìamiteit door

qalalighiid lßn mederrterker \€n
CDJ

OOIJ of pErlii Ean wþ ODU s¡.üsidó
door-¿et toldcel nÍet asn

subsiú8tooftÌaanlen

Doòr slechte arbei¡Erelatie. wi{ ODU

slecht fu ñctioneænde r¡edaÍefi e¡9

ontstãan

Meer ¡nhuur nodb dan \ôoE¡an

dicnstì¡rlt¡1¡ ngso€rgûornstql
misgdop€n En orgar¡¡3tÞ

tra€

Extr¡ peßoneelsJPensloenlæten

zljn niet me€r u¡'t 'idhuur derden'te

ñnâncieren

om sxtrð

eefi

Subsidiés rnorten t\oßlen
lerugÞ€taeld

¡tet ãtte fosten iunnên op u¡llrEder

€rhaald troróen, de€l frictlekoslen

komt w€r rekenirìg OOIJ

Aan$rlling op Vìn / en dergelijko

kogten leidên in get€l \€n ontslag

tot nogrf€ P€ßore€lslasten dan

!oor¿rên

wil geme€nte

bii een sndete OD

Tðbel 1 Risico's ODIJ
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Op basis van de gekwantificeerde rlsico's ls een Monte Carlo-simulatie

uitgevoerd. Het resultaat daarvan is in de onderstaande figuur weergegeven

lotrâl v.rwâcfiUngovrrde

t4
I

Figuur I . 8€rekenlng benod¡gde weerstandscapacltelL

Uit figuur 1 valt af te lezen dat bij een zekerheidspercentage van 90% het

risicoprofiel van ODIJ € 260,563 bedraagt. Met andere woorden, ín 90Vo van alle

uitgevoerde simulaties is het bedrag dat uitgegeven dient te worden aan

optredende risíco's niet hoger dan € 260.563.

2.2, 7,4 Beoordeling weerstandsvermogen 2O75

Op basis van de in de vorige paragrafen geformuleerd beschikbaar en benodigd

weerstandsverrnogen, kan voor ODII de ratío van het weerstandsvermogen

worden Þerekcild. Dezc ùerei(ei-iing is iìier-nã weÊ¡-gegeven;

Ètþ rô,eer$arrfsverrrE gen =
khiki?are r¡,eerstandiscãoac¡teit (e JO.l.. 3Il
&nodlçde $¡eersðnÉbcapaciteit (260.563) = L,L6

Conclusie

Ultimo 2015 bedraagt de algemene reserye C L95.778 en het gerealiseerde resultaat

2A15 € 107.309. Bureau Twijnstra en Gudde heeft, op basls van de onderkende risico's,

het benodigde weerstandsvernogen gesteld op € 260.563. In de gemeenschappelijke

regellng is ln artikel 31 opgenomen dat positieve resultaten eerst worden aangewend tot

aanvulling van de algemene reserve tot het bedrag van € 260.000,

lpa-Acon Assurance B,V.
'/Ytli 'r'l''"t:l--''¡r 
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In navolglng hiervan zal het AB worden voorgesteld het gerealiseerde resultaat voor een

bedrag van€.64.222 te doteren aan de algemene reserve, waarna het restþedrag van het

gerealiseerde resultaat van € 43.087 aan de GR- deelnemers geretourneerd zou kunnen

worden, De ratio van het weerstandsvermogen voor de ODIJ zal hiema uitkomen op 1'

2.2.1.5 Ratîo's

ln de paragraaf weerstandsvermogen en rlsicobeheersing worden, ingevolge artíkel 11

van het Bestult begroting en verantwoording prov¡ncie5 en gemeente ($BV), kengetallen

opgenomen voor: de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle

verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de

grondexploitatíe en de belastingcapaciteit, De kengetallen maken het de bestuurders en

de eigenaren gemakkelijker om inzicht te kriigen in de financiële positie van de ODIJ.

Alleen de op de ODIJ van to€pass¡ng ziinde ratio's zijn opgenomenz'

Netto xhutdquote, al dan niet gecorrigeerd voor alle leningen

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveåu van de schuldenlast van de dienst ten

opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indacatie in welke mate de

rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken, Hierbij dient opgemerkt te worden

dat de langlopende lening van de ODII aflossingsvrij is en dat de kortlopende scftulden

grotendeels nog aan te wenden vooruit ontvangen specifieke uitkeringen betreffen,

waarbij geen sprake is van rentefasten'

Solvabiliteitsrat¡o

De solvabltiteitsratio geeft inzícht in de mate waarin de dlenst in stâat is aan zijn

financiêle verpl¡chtingen te voldoen. Onder de solvablliteitsratio wordt verstaan het eigen

vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente

2 ln de 1e herziening begroting 2015 is geen batans oPgenomen

van de netto schutdquote en de sotvabititeitsratio voor de beg

lpa,Accn I ..cr rr ,¡rt¡p R V

Will r!ri rlltr r¡.ilar k 2(-ì

2,.]12 '{'a i iAA¡ ìl- ili\'/1
Teleio<¡r o;13 53 lg53'i.,r
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sùucù,rde doÞöes aãn te€erv€s))þ@lÞ9En1--
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bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de

bestemmingsreserues) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten,

Structu¡ele explo¡þAerui mte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ru¡mte de dienst

heefr orn de eigen lasten te dragen, of welke structurele st¡Jg¡ng van de baten of

structurele dallng van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het

stru(turele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt

tussen structurele eri inc¡dentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald

door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van cle structurele

onttrekkingen en toevoeg¡ngen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt

in een percentage. Een positief percentage houdt in dat het saldo van de structurele

baten en onttrekklngen hoger ts dan het sallo van de strudurele lasten en dotaties aan

reserves^ D¡t Þetekent dat over 2015 de structurele þaten en onttrekklngen aan reserves,

absoluut gezien. sterker zijn gestegen dan de structurele lasten en dotõties aan reserves

van de ODIJ.

2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten behoeve van het groot onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan (MIOP) opgesteid

door de afdeling Bouwkunde vao geme€nte Beverwi¡k. Het MIOP ls opgesteld voor al het

grote onderhoud van het gehele gebouw en verdeeld in vijf onderdelen, te weten:

. Gemeente Beverwijk. het Stadhuis

" Gemeente Beverwijk, het Verhuur(of markt)kantoor

" OmgevirBsdienstlJmond
. Het gezamenlijke deel Verhuur(of markt)kantoor en Omgevingsdienst

. H€t gezamenlijke deel Stadhuis, Verhuur(of markt)kantoor en Omgevingsdienst,

Van ieder onderdeel is een aparte lrlJOP opgesteld, Het MIOP ís in de vergadering van 2

juli 2012 door het bestuur van de VVE Stationsplein 48 vastgesteld'

Alle partíJen zijn zelf verantwoordelijk voor de ínrichting van het door hun gebruikte

gebouwdeel, Geko¿en is om de gebouwonderdelen, die gezamenlijk gebruikt worden

en/of bij alle partijen voorkomen, gel¡jktiidig uít te voeren.

De jaarlijkse kosten voortkornend uit het MIOP maken ondercleel uÍt van de begroting van

de WE. Overeenkomst¡g deze begroting heeft Omgevingsdienst lJmond over 2015 een

bedrag van € 9.345 h¡ervoor als last verantwoord, Deze kosten komen in de jaarrekeninq

tot uitdrukking onder de huisvestingskosten
(

lpd.i,CC.rì rlssurAnCe B.V
Witti, .tf-ilirìallaf k 2g

2()12 K('. tiAARt EM
lei:ic,-tn il.Iì.511 I tS:.t9
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Voor de eigen onderdelen vanuit het MOP heeft Omgevingsdienst lJmond vanaf boekjaar

2015 een voorziening groot onderhoud gevormd. De iaarlijkse dotatie ten laste van de

voorziening bedraagt € 12'500'

2.2,3 Financiering

wij hebben ultimo 2014 een treasurystatuut met daarin een treasurybeleid opgesteld'

Het treasurystatuut heeft tot doel een kader te scheppen waarbinnen de tlnanciêle

continuiteit kan worden gewaarborgd van de omgevingsdienst. Hiervoor zijn enkele

doelstell¡ngen oPgesteld.

Deomgevingsdienstheeftdevolgendetreasurydoelstellingengeformuleerd;

1. Het verzekeren van duur¿ame toegang tot financiële marKen tegen accePtabele

condities.

Z, Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten van de Omgevingsdienst

tegenongewenstefinanciëlerisico,szoalsrenterisico,s,koersrisico!en

kredietrisico's.

3. Het minlmaliseren van de ¡nterne verwerkingskosten en exteme kosten bíj het

beheren van de geldstromen en ñnanciële posities'

4,HetoptimaliserenvanderenteresultatenbinnendekadersvandeWetFlDo,de
Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RuDDo), het besluit

LeningsvoorwaardenDecentraleoverhedenendelimietenenrichtlijnenvanhet

treasurystatuut'

5'Hetreal¡serenvaninformat¡estromenterondersteuningvandeopstetl¡ngvanhet

treasurybe|eid,deuitvoeringvanhetbe|eidendeverantwoordingdaarover'

In 2015 hebben wij de saldi op de betaal- en spaarrekening actief bewaakt' Hierbij is het

uitgangspunt het saldo op de betaalrekening zo laag mogelijk te houden. Met ingang van

2OL4 isgestart met het verplichte schatkistbankieren, Door de lage rente zijn gedurende

20l5geendeposito,safgesloten,Vantoepassingzijndewet-enregelgevingbetreftde

wet financiering decentrale overheden (FIDO) en de Regeling uitzettingen en derivaten

decentrale overheden (RUDDO).

Len¡ng

ïen behoeve van de nieuwbouw hebben wij een renteswap over een nominaal bedrag van

€ 3.700.000 bij de Rabobank afgesloten. De swap is afgesloten ter beperking van

flnanclële r¡sico's. Het betreft een renteruil waarbij de omgevingsdienst met ingâng van I

januari zOtZ 4, 690./o over e 3 700,000 betaalt aan de Rabobank en

maands-euribor rente aan de Omgevingsdienst betaalt over her¿el

. lpa"AC$r Å,xur.¡ncti 8.V.
ìr\.rr j |,.-ir r rrt,; tr) ; it i< 2r)

2u12 ri(, r i^^f:ìt {:M
l elcfc¡oD O2:J :ilj 135JJ

,'¡l l

bedrag
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De Rabobank beschikte op het moment van afsluiting over €en AAÂ-ratÌng en Per heden

over een Aa2-rating (Moody). Hiermee wordt voldaan aan de betreffende mlnimumeis van

de RUDDO. Naast de swap ls een langlopende lening bij de BNG afgesloten op Þasis van

de 3-maands-euribor rente plus een renteopslag van 32,5 Þasispunten, aflossingsvriJ,

ingaande per 4 januari 2016 en voor een periode van 2 jaar. De lening voldoet aan het

Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden,

Uftimo 2015 is het totaal van het Þeschikbare vermogen en de langlopende geldlening

clrc¡ € 79.000 lager dan de totaat geactiveerde investeringen. Þe reden hiervoor is dat

ervoor gekozen ís de investeringen in ¡nventar¡s en automat¡sering voor zolang dit

mogelfk is, te financieren uit eigen míddelen. Onze solvaþiliteit (verhouding eigen

vermogen 1 totaal vermognn) as ultimo 2OL5 6,10lo (vj. 5,8?o). Dit betekent een stljg¡ng

ten opzichte van 2O14 van O,4qû.

Bij het aantrekken van vreemd verrnogen zijn in de Wet FIDO grenzen gesteld ¡n hoeverre

dlt plaats mag vinden met kort vreemd vermogen en de mate waarin renterisíco gelopen

mag worden over de vaste sdrulden. De kasgeldlimiet ligt voor gerneenschappelijke

regellngen op 8,2Vo en de renterisiconorm og 2f/o van de jaarbegroting m€t een

m¡nlmumbedrag van € 2.500 O00. D€ kasgeldlamiet ls voor ons n¡et van Þelang omdat er

geen kasgeldlenlngen zijn aangetrokken. Per 4 januari 2016 is de lening van de BNG

geherfinancíerd, waardoor per heden de minimum rísiconorm volgens de Wet FIDO niet

wordt overschreden,

2.2.4 Eedrijfsvoering

Wij hebben als doelstell¡ng te blijven groeien naar een organisatie van professionals

waarbij een optirnale dienstverlening centraal staat.

Met ingang van 1 januari 2012 werken de medewerkers van de Omgev¡ngsdlenst Umond

vanuit het nieuwe kantoor aan het Stat¡onsple¡n 48b ín BeverwUk, Blnnen dit kantoor is

gekozen voor een flexlbel werkconcept. Daarnaast wordt nagenoeg volledlg digitaal

gewerkt en gearchiveerd. Naast onze hoofdvestigÍng werken wij eveneens vanuit onze

nevenvestiging in Wormer" Dit pand is n¡et in eigendom, doch wordt gehuurd. In verband

met de indiensttreding van medewerkers van de gemeente Bloemendaal per l januari

2015 en n¡euwe medewerkers van de Provincie Noorcl-Holland (VTH-taken) en de

gemeente Zandvoort (BWT) per I januari 2016, worden de begane grond en de eerste

verdieping van onze hoofdvestiging opnieuw ingencht om meer werkplekken te

belverkstelligen

f ¡ra.,r.;i¡'¡ ,i¡;$u¡:t¡¡cl: 3. /
,/r'.t¡', ;ili:ri ,i-' r t{ '-, ì

20 12 K{.ì l-rAAf-ìLFtvl
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2.2.5 Verbonden Partijen

wiJ zijn per 31 december 2015 primair verbonden aan onze deelnemende gemeenten

Beverwijk,Haarlem,Heemskerk,Uitgeest,VelsenendeProvlncieNoord-Holland'

Stichting llmond Berel kbaa r
De Stichtíng lJmond Bereikbaar (hierna: de Sttchting) is per 20 oktober 2011 opgericht'

De deelnemers bestaan onder meer uit het Platform llmond gereikþaar, zijnde het

bedrijfsleven, alsmede de lJrnondgemeenten'

Het doel van de activiteíten van de stichting is het verbeteren van de luchtkwallteit' Dit

wordt bereikt door het aanbieden van altematieven op het gebled van woon-werkverkeer

Orngevingsdienst Ðmond is als adviseur betrokken bij de st¡cht¡ng' De actlviteiten van de

stíchting worden hoofdzakelijk gefinancierd vanuit door omgevingsdienst llmond

beschikbaar gestelde middelen uit de brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (Beter

Benutten),alsmedeuitdemiddelenbeschikbaargesteldvanRlJkswaterstaat'

Ln 2ll2is de subsidíe Beter Eenutten I aan de omgevingsdienst Llmond toegekend'

Deze bijdrage loopt tot en met 2015. Omgevingsdienst Llmond heeft voor de

verantwoording van één project uitstel tot en met 2016' Eind 2015 heeft

omgevlngsdienst umond voor het vervolg een tweede subsidie (Beter Benutten 2)

toegekend gekregen. Deze subsidie heeft een looPtiid tot en meû 2OL7' Ðaanaast is ln

20l5metRijkswaterstaat(RwS)eenovereenkomstaangegaan'Dezeovereenkomst

heeft een looptijd tot 1 maand na openstelling van de Velsertraverse (1 februari ZOLT)'

voornoemde betekent dat naar verwachting tot en met 2017 het saldo van de lasten van

hetprojectisgedektendestichtingminstenszalblijvenbestaan'

De Omgevingsdienst heeft geen bestuurliik en fìnancieel befang tn de stichting'

WE StationsPlein

De Omgevingsdienst llmond en de gemeente Beverwijk zun gezamelijk de eigenaren van

het pand aan het Stationsplein 48,48a en 48b. conform de akte van splitsing is een wE

geformeerd. Het bestuur is tweeledlg en þestaat uit een bestuurslid van Omgevingsdienst

Umond en een bestuurslid vanuit gemeente Beverwijk'

Voor beide partijen is sprake van financiëte aansprakelijkheid' Indien de wE haar

verplichtingen niet nakomt, zal dit worden verhaald blj de eigenaren'

lpa-Acon Assurance B,V
Wilhelmir i.u,, t, k i.,.,

--jt1'í,¿ hr'. irl\Ai il:¡,,l
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Gegevens over 2015 van de WE

Naam en vestigingsplaats

Openbaar belang wordt

van het pand

c. Belang in het de verbonden partij

Het belang van Omgevlngsdienst Ilmond

bestaðt uit 3/16 deel, voor het overige deel is

gem€€nte Eeverwijk eigenaar. De

ste'rnverhouding is 5O/5O.

1-1 en 31-12-2015: 3/16

d. Verwachte omvaflg van het EV 1-1-2015: € 25.Ofl)

3L-L2-2AL5: € 25.(X)O

l-1-2015: € 139.000

31-12-2015: € 152.0O0

' nihíl

Gedurende het boekjaar 2O15 hebben wíj geen bestuurliJke en financiële Þelangen in

andere partijen gehad.

,' ''.,iiil]¿il{lir B ,/

, it l. :'lì
I 1 , rii{ ;:..¡

; deel
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3. Jaarrekening

3.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

3.1.1 Gerealiseerde baten en lasten programma uiWoering
milieutaken
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De vastgestelde begrote mutaties van de reserves, dan wel de mutaties in goedgekeurde

Þestemmingsreserîes. zijn in de realisatie over 2015 gesaldeerd verantwoord onder

'Mutaties reserves',
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Clrê.z¡ff ran EATEN &.LASTEN in de jaarrekening
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3.2 Toelichting overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

3.2.1 Toelichting gerealiseerde baten en lasten

Grondslagen van resultaatüepaling

Het Ovetzicht van baten en lasten is opgesteld met in achtneming van het Besluit

Begroting en veranttvoording, De kosten worden toegerekend aan het Jaar waarop zij

betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het þar waarin de diensten ziin

verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar

zijn. Afschrijvingen geschÍeden tiJdsevenredig, op basis van de verwachte economische

fevensduur. op aanschaffingen ¡n het verslagjaar wordt evenredig afgeschreven.

Ovefzidtt algem€nc dekkingsmiddelen

2015 i 1Ë Herziening

B€groting 2015

Algernene uítkering: rage van de €.4.727,723 c 4.727.723

i deelnemers, indusief de Waþo-bijdragen van

I erterne gemeenten (¡n de staal van baten en

i lasten onder projectbaten)

isalãó
i

van

Saldo flnancieringsfunctie
Het saldo van de rentelasten en rentebaten is een last van e ßL.229, De rentebaten op

de gelden Luchtkwafiteit zijn votgens de betreffende regelingen toegevoegd ðan'de van

de Europese en Nederlandse overheídslichamen ontvangen voorschotbedragen voor

ultkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekkíng van lasten van

volgende begrot¡ngsjaren'onder de overlopende passiva op de balans, omdat h¡ervoor

een bestedingsplicht bestaat. Deze baten komen niet ten gunste van het resultaat 2015'

Het saldo van de flnancieringsfunctie is hoger dan þegroot dooi'dat de last van de

renteswap iets hoger is uitgevallen door het lage rentepercentage en doordat de

rentebaten nagenoeg nlhil waren in tegenstelling tot de begrote rentebaten van € 2'000,

€ LgL

Rekenlng 20 1e
Eeg rotingsrechtmatigheid
PrograrrrrÊ ult\oering rrilieutðken

Totaal lasten
Totaal Þaten
eæaliseerde totaal van saldo r¡an baten en lasten

Saldo mjtatþs ¡esenælresultaatbedeñrring
@realþeerde resultaat

Rekening
8þgroting 2O1

Lo7

lpa.Acon Assurance B.V
\ /rtrì{)lrÌìir:ì ir aLr l<',) )

2(j12K(,ì It¡,A¡ ili 1\l

iål
19.3341

E7.s7sl
-113.1

1r3.1
L49.gfE
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7.}ss37ol

.L221

.es1l
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De overschrijding van de totale baten in combinatie rnet de overschriJding van de begrote

lasten ten opzichte van de begroting leidt per saldo tot een positief s¡ldo van baten en

lasten. De baten zijn dlrect gerelateerd en passen binnen bestaand beleid. Na begrote

dotaties en vríJvallen van bestemmingsreserves resteert een saldo, waarvan voorgesteld

wordt dit te retoumeren aan de GR-deelnemers. In haar vergadering vdn 27 mei 2015

heeft het algemeen bestuur de 1c herziening begroting 2015 vastgesteld. Het algemeen

en dageliJks bestuur onWangen iedere vier maanden een ragportage en zijn daarmee

geinformeerd over onder' en overschriJdlngen. Het bestuur geeft hiermee ook zijn

instemming met de overschrijdingen. Er zijn geen overschrijdingen op de lasten die op

basis van de rechtmatigheidsregels als onrecfitmatig gekwalificeerd kunnen worden. De

posten in het overz¡cht van baten en lasten worden hiema toegelacht.

Ovcrdcht lncide¡tclc baten cn la¡tcn

Onsddû ir¡dderÊde Hr€n l#t

¡üiderreþ bãten Realisatþ 1e

||et begrüe ¡ßiderteþ dierstve¡lening etrterfE
gerfterten
ffietd<irg rEen/e t¡t\,oering Energúe-alffi
Grttrelddrg nes{erve trôrìsitíe FUD iaar¡t€e lo6ten
\rtiJva[en ed<eþ oude balansposten
Þlddng øoJecdekl¡ng h-drtlq raliteitsprojecten

nlerJwe frEde,ìrvert€rs ats MJm/

hciderÊele lasten ReaiisåtÞ ie

\roüzier*1g
Energietop*

Hierbíj wordt de volgende toelichting gegeven:

In het oveztcht van incídentele baten en lasten zijn alleen baten en lasten opgenomen,

die zlch gedurende maxlmaal drie jaar voordoen, waarbij het gaat om eenmalige zaken,

resultaten uit eenmalige bijzondere projecten. Bri de meeste opgenomen pro]ecten is

sprake van een meerjar¡ge tijdelijke geldstroom, waðrvan de eindigheid vastl¡gt.

De incidentele lasten ziJn hoger dan de incidentele baten. Dit verschil wordt door de

overschrljdingen op de projectbaten gedekt.

Daarnaast is vogr de posten met een i dekking voorgesteld door middel van onttrekking

aan de betreffende Þestemmingsreserves,

ip¿ A;l,t Assi:¡.¡rt,;e 3,V' ;', ¡ ;- , ,

'.': )1,.' l,i r r,\,,it ì I i.'
l,j :rlr)ir 1 r1-, I r r'.rt,.ì1-l

20.ün

52.L72

16.630
99.590
7.7X

55.üX

99.üX.

156.r{X}l
zo.aztl
99.5901 99.Ofr
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Rcsult¡at proJecten

Het resultaat van de projecten kan als volgL worden gespeclficeerd:

Ret€n¡ng 2OI 1e Rel€ninq
Eegrotlng 201

P'ojedlasten
Totaål

Op de diensrye¡ening aan externe gemeenten wordt een positief resultaat gerealiseerd.

De proJecten die verricht worden met doeluitkeringen en subsidies leveren geen of slechts

gering resultaat op, doordat bíj deze projecten de kosten doorgaans niet volledig worden

vergoed, Het resultaat grotecten van € 448.457 is hoger dan begroot en hoger dan 2OL4'

Vooral de baten en de resultaten op de gemeenten uit de regio's Zuld-Kennemerland en

Waterland zfn bepalend vOor de haervoor verantwoorde overschrijdingen, De

dienstverleníng is uitgebreid ten opzichte van de begroting en eveneens efficiënter

uitgevoerd.

Overige opbrcngstcn

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd

Rel€ning 2o1 1e Rel€ning
Begrot¡rìg

Rentebaten
o\ßrigen
Totaal 3t1

De renteÞaten zijn lager dan de begroting door de lage rentestand

De overige baten Þestean voor € 18,483 uit onWangen Þiidragen transitíekosten in het

kader van de RUD-vorming. Dit zelfde bedrag wordt via de mutaties reserves toegevoegd

aan de betreffende Þestemmingsreserve. Zowel de bate als de dotatie aan de reserye was

níet opgenomen in de begroling.

De opbrengst uit de informatievoorziening aan makelaars ¡s met € 15'710 hoger dan de

begroting (€ 15.000), De huizenmarkt is aangetrokken'

' lrA-¡\rto't ÂSSUranCe B.V
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Sal¡ri¡ccn en ¡oclalc lasten en overige personeelslasten

Deze posten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Rel€rtrE 1e Rekening
Begrotang

eri sociaþ lasten
&orbelasting dþrstærtenlngFover€erd€nEtefl
Þordasung sLôsirleproieden & doeluitlerinqen
L.orEn t,b,v, deelnerr€rde gerreenten

De totale salarissen en sociale lasten geven de kosten weer van de gehele personele

formatíe. De post valt hoger uit dan begroot. De oversdtrijding wordt voornamelijk

veroorzaaK door de vorm¡ng van de voorziening Personeel. Haerin ziin de verplichtíngen

voor vastgestelde perioden voorzien, die per ultimo 2015 gelden in veröand met ult dlenst

getreden medewerkers. De mõximale omvang is goed te berekenen. Daarnaast bedroeg

de formatie over 2015 gemiddeld 0,8 formatieplek meer dan begroot. Tevens zÚn

medewerkers doorgegroeid en een aantal arbeídsovereenkomsten, al dan níet t¡jdelÚk,

uitgebreid, Dít in veröand met de þename van de dienstverlening. Daar tegenover zijn de

werkgeverslasten lager uitgevallen, waarvan de pensioenlasten m€rt 2olo door een dalende

pensioenpremie en is relatief veel ouder- en zwangerschapsvedof opgenomen. Voor het

laatste onwangen wij UWV-vergoeding, welke niet in alle gevallen is ingezet ten behoeve

van vervanging. Aangezien de dekkíng door projecten hoger is dan begroot, vallen de

kosten van de lonen voor de deelnemende gemeenten Per saldo lager uit dan begroot.

Orerige penoneelrlasten

Rel€n¡rE 2O1 1e Rel€ning
Begrot¡ng

Werving &
Inhtx.¡r derden
Sdroling & eÍplolabítity
olierige person€elslasten
lotaal

De post inhuur derden ls hoger Can begroot, Hierin is opgenofnen het onderzoek

Ukmoment 2015 van Þureau Ïwijnstra en Gudde, waarin onder meer ons

weerstandsvermogen is onder¿ocht. Voor dit onderdeel wordt € 25,000 van de kosten

gedekt door onttrekking aan de betreffende bestemmingsreserve. Andere posten

betreffen de kosten van een tCT-hackonderzoek, ondereoek van de VPB-plicht, inzet ten

behoeve van het Warmtenet, uitgevoerd in opdracht van ons bestuur, inhuur ter

vervanging bi¡ zwangerschapsverlof, inhuur op het Schipholdossier en juridische

ondersteuning ten behoeve van een Europese Aanbesteding. De overschrijding op inhuur

wordt volledig gedekt door de onderschrijding op salarissen en de

projectbaten' ipd'Ár'rrl '\;st¡r¡ir;e Er,',

r¡1

6.04.4É611
-t.837Jrf/,

-r4s.7sd

5.613.97€
1.798.11:
-180.o54

78sl 6.50d
Ls7,65rll 7o,æd
8s.e6sl 85,OOO|

131.4e11 l4s,oool

178.ffi
æ.w

t32.ffi,

laafstukken 2015 íi april 2016

de

¿L



,

e ç od¡imond
OMGEVINGSDI ËNST IJMON D

Onder de post overige perconeelslasten worden onder meer de lasten van vergoedingen'

relskosten en zieKekosten verantwoord. Ðe post is lager uitgevallen, doordat op

versdrlllendepostenminderisbesteed,zoa|sondermeerwerkkleding.

Rsnte cn afschrijvlngcn

Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:

Rel€n¡rlg 1e Relenlng
ægroürlg

Áfidrrb,iîg nËtÊrLlþ vaste
ÈnteÞstcn r6ste sdldcþn
Olærlgp rerteftt*ên
Toü¡al

per 2 lanvan 2or4 is bij de BllG een lening afgesloten met een tooptij<l van 2 jaar, ten

behoeve van de hedging van de rcnteswap' De rentelast is hoger uitgerrallen dan begroot

door het huidige lage rentepercentage'

Afsdtrijvingen

Relcnlng le fÞl€n¡ng
Segroüng

\êrbourvíng en imrentarb
tênaerrriddeþn
Aitorr*¡sering
Totaal

De afschrijvingslast is lager dan de begroting' Specifiek betreft dit de afschriJvingslast van

de verbouwlng. De Þegrote (vervanging)investeringen hebben inmiddels, doch later in het

jaar, plaatsgevonden, dan wel ziin in voorbereiding'

l;ra-Acon Assulance B.V,
!^,/rli t r¡, ¡r,rTrdr)2rk 29

2'') 1 2 t(.(:. i-tA^FìLErvl
r clel:r(:r il;:.1 :lil I 9530

24É..æg
ß?.flz$.uLt

rsr.2Ed
cd

æ
54.1111
rc.52d

loe.11d

65.26(|
62.18il
12.ood

ú6.e3d
5.

99.699

Jaarstukken 2015 6 aPril 2016
22



i

f : odijmond
OMGEVINGSDIENST I JMON D

Overlgc bedrllf¡lasten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd

Rel€n¡rlg le Rel€nirlg
Begroûlg

ûganbatie onhfll¡d€ñng
Á@r¡*ants- en âórieslosten
tfu¡sl,est¡ngsl€sten
Facilita¡re l@6tcn
AJtoñËlserfigslosten
fendhaldr¡gdo'sùen
Á€ErErE l€6ten
&nlCosten
Totåal oìrerif¡Ê b€drltGrLsten
tboÉelåsürlgl dknsãerÞningsovete€nlorrtien
EoröeHng s!ùE&fÉprojeden E doeh.ltcrilgen
Totaål

Het totaal van de overige bedrijfslasten is zowel voor als na aftrek van de doorbelastirgen

aan projecten, hoger dan begroot. De overrhrijdíng na dekkíng van de projecten wordt

grotendeels gecompenseerd door de overschrijding van het projeetresultaat. De kosten

voor personeelszaken ziJn gemaakt in het kader van de verbeterde toePass¡ngen van ons

personeelsinformatiesysteem. De kosten voor organisatíeontwikkeling zijn gemaakt in

het kader van de wijzigingen in de struduur en de teams, ten gevo,ge van de vele

ontwlkkelingen en toenemende eisen aan onze dienst. De toename van de

autom¿tiseringskosten wcr-dt ve!'sorzaakt deo!- een toename in de licentíekosten. Oe

toename van de algemene i<osten betrefferì kosten die zijn gemaakt ten gevolge van onze

naamsw¡Jziging en het nieuwe logo.

Nagekomen baten en lasten

Rel.æning 2û1 1e Rekening
Eegrc6n9 2O1

Itlagelorren
lì¡agelorr€n baten
Saldo

De nagekomen lasten betreffen voornamelijk de kosten voor 2014 van een gedetacheerde

medewerker van een externe gemeente, een credit op een Þate uit 2014 en correst¡es op

een UlVV-ultkering. De nagekomen baten betreffen servicekosten die lager zijn

uitgevallen, en een aantal vrijvðllen van posten met þetrekking tot de huisvesting, die

inmiddels zijn afgerekend.

, ;,,i.Å,-,til'ì.ì.>i;r..i¡rc¿ 6.!
i \ \., i:¡ r

ì :,.r ,5. liì

7@.913
47çr.74

29.4n9
13.514
23.(Ito

162.8[r5
L9.719

L9Í).271
L2.O93

247.6t2
2.51t¿

65s.Zm
4%.7&

-18.ê46

ãr.(x)0
5.0æ

23.0æ
16(}.o{xl
22.Aú

185.0æ
1(}.fi)o

225.M
5.ztr

42L,t6ß
/r9.ox

zE.oo3
22.t42
27.Om

153.450
18.3¿16

LBL.7919

13.43:
27t).86€

3.2L7

L9.ß71
26.6,521

30.017
8€
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3.2, 7, I Informatie wet normering bezoldiging topfunctionarissen

pubtieke en semipublieke sector (WNT)

Binnen Omgevingsdaenst Umond is over het jaar 2015 één topfunctionaris werkzaam. Dit

betreft de directeur. Van overige (top)functionarissen met bestuurlijke lnvloed, dan wel

overschrijding van de norm ls geen sprake.

In 2015 is geen sprake van externe inhuur langer dan zes maanden binnen een periode

van 18 maanden. Daamaast is over 2015 geen sprake van uitkering wegens beëindiging

van een diensWerband van een gewezen topfunctionarls'

Bestuur
Het bestuur van Amgevlngsdlenst Umond is onbezotdigd. @er het iaar 2015 bestaat het

Atgemeen Bestuur uit de volgende leden:

Dg,9;uurelíd veirgod¡ngZols '

De heer T, De Rudder (gemænte

en AB

Beve rw ij k), voorzi tte r D B €0

€0De heer F. @emeente tevens DB lid

heer F.l.A, FrowiJn (gemeente Hæmskerk), tevens DB IId €

tevens tid
€o

€o
€0
€0

De heer J.N. Schouten (gemeente Uitgæst),

s
i

¡ lid

DB

Mevrouw C.Y, Sikkema (gemeenÞ Haarlem), tevens ÐB t¡d

heer P,N.M. (gemeente &verwlik)

De heer C.A.G. Romeiinders (gemeente Hæmskerk)

Ðe B. (gemeente
L-,'De heer H. Wijkhuisen (gemeente
: De heer S, Celik (gemeente Velsen)

Velsen)

AB I¡d

lpa-Acon Assurance B.V.
Willrelirt,rtapatk 29

20I2 K(] HAARI -,M
Telefoorr C2i.ì 53 !9539

'I'

€a.
€a
€0
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Publicatlcverplichdng bcúoning rcgulier

De bezotúgng van de (gx,ezenl tqsfunchonatssen vut F.lht,r,ttd;enst tJmcnd over het ¡aar ZllS rs els volqt

€n omveng rran het d¡ensherbgnd tn het

tn
mor oencüd¡fng vã¡r de ma¡ornale

ilaxnrurn
Rucnte €

178 000
56 521

De beloníng inclusief voor¿Þningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termiin,

bedraagt €. LzL.479 en is daarmee € 56.521 lager dan het gestelde maximum bezoldiging

van € 178.000

3.2.2 Toelichting saldo baten en lasten en te bestemmen resultaat

Fiet overziciri van baiefi en iasten over 2015 toont een gerealiseerd resultãat van

€ 107.309 posit¡ef. Wij stellen voor dlt resultaat over 2015 als volgt te bestemmen

Voor¡tel resultaatbcstemmirg 2Ol5:

Gerea l¡seerde r€s ulta at
Dotatte Agerrene reserve
Te retoumeren aan GRdeelnerrers

€
€

to7.3t9
æ,2'22

€ 43.047

U:timo 2015 bedraagt de algemene reserve C L95.77A en het gereal¡seerde resultaat

2015 € 107,309. Bureau Twijnstra en Gudde heeft, op basis van de onderkende risico's,

het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 260,563. In de gemeenschappelijke

regeling is in artikel 3l opgenomen dat pos¡tieve resultaten eerst worden aangewend tot

aanvulling van de aigemene reserve tot het bedrag van € 260.000, In navolging hiervan

zal het AB worden voorgesteld het gerealiseerde resultaat voor een bedrag van € 64.222

te doteren AAn de algemene reserve, waarna het restþedrag van het gerealiseerde

resultaat van € 43,087 zal worden geretou rneerd aan de deelnemende gemeenten van de

GR en de Provincie Noord-Holland f pa-Acon Aisùrarrce El.V.
't1, r ì; '. i, r, i r.t t;_ ¡; f 2:j

2A|2 t<|l i l¡\,rriÌr r:tv1

[;ir,.'Ì1.r¡-r I i];.t.-i 5.ì 1i]',. 1r¡

Eelastbare raste en r¿iaùele snftosteße¡sedinqpn
Vooraeningen ten behoeùe nn bContngen betaalbaar

oDtemiin

Beloninq € 106.509

€ 14_970

€

Naarn L A. Pannekeet
Funetie directeur

€ 105n6
15 e¡ar,1001li
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3.3 Balans
zol5 ,o14 2019 zol¡¡

.aclrv^

\ræ¡dhô
ÞbtslèlÉ €stE åad€

PÆVA

ìÉÉì¡
E0rn ËfrYogÊa

r¡ûvu

¡('¡(¡*î rrËt arì raûetyu¡dìC
¡oogud wri dénJrård þngcr
ø¡l''?'lrâârr'lfigtrugt:

øoãrgFlrrt'ãûle

t¡Êlf,

Fd¡

s('n¡ûnrfltca
laoptöd lortg cþn lén j¡¡r

#ucþl

ÞElw
WútgÛl c,cfr ltæ¡ütrrgÊFÜfft

cþrretúJtd

Ñvø,'tütgpr
!¡!iþrrdrtr

obÃæ.cnrw¡ü6o
tæ.ttlalng'¡nfl

Ñla. E,ãrtv'lE (E Cttú| fv
bacírõ¡q!'ËÈ

InvÉÈlr?'ønÊútØvrÉtnt 4¿t93-W

TodlõtÊadñÊ

lâ('&rûåds

uaEettlr¡qm rrËt ffi Ent€t),plsd¡e
lo@lc, lqter dan één Jaðrvtl(Þf,tÊsqJwrÈE¿ctEÍH r-6.515.1:,6
MsdÊsffiWÃtdngîÈM.Rük 2.71o.ffi
WÊsñrrgen 179.8)4
()æ'igëLtlÉtøìgf'1 3.24-

1%.77Ê
4tt.779

_ to7,xB

rzW
tfi.tu)

3.7UrØO

1.6.a8 3
{ri.538

¡"¡q¡lde rr¡dddsr
t(æg¿kt
ÞliG,ct

7.O2t)
2,J49,3Ð

xl:,.w
6,8ds.On

n"!Æ

: 26Ø

g
--@JEL

OìÆriopende aõE

æffiæEüæ'ee,tffitr!þ€
Mæ(bktmùtârEg?
'ødûeqø eredÌtst@IcE
@lirürt WqdÚøútggtætI
sæl/,d(ffieÃ¡t¡, 23,æO

Oßrget.lpgteqú}ølgm ae
vútttÊÆ Ðqgt ate îrri /ås¿? r¿n
valgg?é@rûr4flzvtlotat 39.717

lpa.Accn Assur
'úy'rrl rgir ¡¡¡¡¿¡ç¡.

?() I'¿ ,",( .. l.1É./a
f ul(jtc)orl. OZ3-.!

æ.4r3 gÐ. 9

6.
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3.4 Toelichting balans

Waa rderin g sg ronds lag e n
De balans as opgesteld met inachtnemíng van het Besluit Begroting en Verantwoordtng

l-latct{åle vastc activa
De materiële vaste act¡va worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en verminderd met

een fineaire aßchrijving, berekend op basis van een percentage van de aanschañraarde'

Dit percentage is gebaseerd op de venrachte gemiddelde levensduur van de activa' D€

gehanteerde afscñrijvingstermiJnen zijn :

. appartementsrecht en parkeervergunningen niet van toePassing

. bedrijfsgpbouwen 50 jaar

. vaste inrichting en warmtekoudeopslag-installatie 15 jaar

. overag€ lnncfiting 10 jaar

. hard- en software 3,5 of 5 jaar

. telecommunicatieapparatuur (onder hard- en software) 10 jaar

. rnobiek telefoons (onder hard- en sofrware) 3,5 laar

' veryoeÍniddeþn 5 ¡aar

De Omgevingsdienst tJmond is van zowel het Þedrijfsgebouw als de betrefferde grond

geen eigenaar. Gemeente Beverwijk heeft ons ondererfpacfit van de grond en een recht

Vanappart€mentgeleverd.D.tbetrefteenexclus¡efgebruiksrechtvanhetaPpartement
en het medegebruiksredrt van de gemeenschappelijke gedeelten. In 2011 is een

splitsÍngsakte opgesteld en een vereniging van eigenaren opgerlcht' ln 2013 heeft

gemeente Bcverwijk ons 20 parkeervergunningen voor onbepaalde tijd geleverd,

waai'ove!' wii niet aÊ{hr¡jven.

Finandëlc inctrument€n
Met betrekking tot de flnanciële instrumenten wordt kostprijs hedge accounting

toegepast. VoOr zover sprake is van een effect¡eve hedge wordt het ínstrument

gewaardeerd tegen kostpriis, z¡Jnde n¡hil'

oHw- projacten €n ontvangen voorschotten voor sPeclfieke u¡tkeringen

Waardering vindt plaats op basis van aan deze projecten bestede kosten' Indien van

toepass¡ng, wordt een voor¿íenfng voor verwachte verliezen in mindering gebracht. De op

31 decemÞer gedeclareerde terrnijnen z¡jn in m¡nder¡ng gebracht op het OHW' Ontvangen

voorschotten voor specif¡eke uitkeringen z¡jn onder de overlopende passiva opgenomen.

Vorderingen en overlopende act¡va
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor Zover rekening

houdend met mogelljke oninOaarheid op basis van individuele beoordeling.

Overige activa en passiva

Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waa

lpa-Acon Assurarlce E.V.' 
\ /rlttel¡nrrìAlrârk 2'J
--,,ar 'r¡,1r1lf!l

I r.-r l,1l )ri i,, i '1.! ì'.1 ) i -¡Jaarstukken 2015 6 aprit 2016
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Tæladt¡E fr blarËft

¡crn/A
Vædta

Inì/esterlnoen nE! een e@norris(fl nut

eond ebor¡w
&ekwaarden Vl
rtriesteflngen
æsln\,€sterfngen
ÂÉcfEüvlftgert
ESagenwn de¡den
gdc¡"aarden 31Ä2

l,lotEÉdrn

t Ítzettingen ræt eeri rentetì/oisö€ bootid brt€r dan één E r

w¡¡tgtqwtuelidp¡vt

Nøti¡tgt<z'xrltrertø'dllg nÊf É Frik

Miæ ui@tingø't

Þþt bedrag van de Rc-!€rfìouding rrtt fìet Ftijk b€s-taat ult de ort'vafBen \oorsdlotten \an

*¡søf"p-j"A"n en doeluitkeringed het tdaal .aân resen/es en voorzlen¡ngen en nog te b€talen

UeO'age'n, æ aalrg van de post Én ôpzËrte van het banksaldo ultlrro 2014 is ñ€t naßE toe te sdìrüven

ããn õ ànetg"ng vãn de naóoUant naar de E\G. Þtet autonatisdl aÊorren van de betaalrd<ening ran de

gç*as peiaO,]S nog rfet g€start. Ze ook het saldo onderde lhulde niddelen'

In wrÞand nÊt de lage rente geduren de ãOLS, grotendeels Aoh Ain geen depæito's afiesloten '

O¿qíçvqùirgø 719'w 7Z9æ

ætl5
1.6æ.1Æ

ÐL4
9.3.ffi

a. FÞt drer,çeþedrag wor nildeÞn die b.¡it€n's $fls sdratldst nogen worden gehalden bedraagrt rcor

201s€250.@.
b. Per loìrart¿al ran 2015 b€trof dÊ çniddeË:
le lwartaal 109.835
2e kwañaal L4l'13.
3e lovartaal L5B'7I6
4e lûvartaal 302.068
geøiddetd gehee! 2O15 178.853

æze post wontt als rolgt ondenærdeeþ:
O/eriSe debitzuren
O/eríge rorderingen

Inventarlsafle van o,m de ouderdomen het rlsicoprofiel ran de debíteurerçaldi per 31-12-2015 9eeft geen

aanleldlng tot het \¡orn?n \an eefl \Doftlenlng dubieuze debiteuren'

lpa-Acon Assurance B,V,
\ /ilhcj:'ìrrr:ìr):r¡ l, '-l':l

2O12 K.C l-li\Alll ¡r ¡.'1

Telgfoorr ()t'I :,-l 1115.ì:l

2.77A.696 6.U5.072

119,EO4 72.794:

t94

1,yÉl

1.948

tq+

æ overlge wrdenngen betreftn:
CredttÍerìte bo€ kjaar telespaa rrekening, orìtvangst ln voÍgend þoeldaa r

æ o\€rige uitzettingen bestaan uft:
Te rorderen bfdragen f,etsenPlan

_ .tr __-

t43,755

143.755

3.fÌ4.833

65.ffi

3.t?o.G)3

ßzazt

54.131

41.ffi
4**7

Vas'te en
ol¡erlge
hrtôtlns

ß.w
LO.523

ß872

\€næ€r-
ntddden

323.92

tr3.7v

726.Of7
311.358

OúerlgÊ
nÊteríéle

\6ste ACË\'-A

fard- en
súware

4â9itÍø
o

2A2.71û
o

Lö',4,;:E
4-56/Ð.4
Tüd
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Lioulde nlddelen

rãdú
Ele#

Deze pa6t wordt ab wlgÈ ond€ft€rdeeld
1) Rel€rúng (Durant Rabobar*
2)klrenûtgotrâft BnG
3) Íhjspost L"i4

Or/êrlooende acü\€

æ tã, ê EttW st î'|ffi o,'sffiwtst qlwlçI
ffiæt æ qßùt fu @ q.ndøitlgt tlÉ st
sñt¡d<M@

ùÉ'ige nq te qdvatçt at & vwttitfu# eryt úe øt I&e øn
vffiøÉn4Êjdat løtst

F¡SSN'A
täÉ¡a

Eioen ì,€rrrpoen

AlggtÊÊ,æte

Deze reserræ ¡s aangewend ter st¡mdenr|g r¡an dír¡erse actíviteiten op dit geÞied,

infu ÍrEtie\.ogtzien¡ng en d€ organ¡såt¡e van e\.erlerfEnten'

l¡ra Âtr.rtårsrrJrlcr: tl V;
W ir ì¡llrrìirtapark 2!-)

'2i11 2 ;';.( I l¡\AF-ìl lrivl
I Èlel,.'t-,: t .).,) I 5li 1:Ja)J!)

x)15
1.o20

mt4

2,74933A 77,æ7

LL3.L7ç'
2.036.150

2

77.æ7

2ftt5 ?otâ

23.66A 6.Un

*1

mlí 2oL4

lueulrrbouw

æ ßserve b gevoÍrd ten behoe\¡e van nietåegrote of tegenvallend€ kosten volgend uit de nleuwbouì,v,

zoab de Bæindex, de wan'rtekoude-opslag, exirã in\€steringen werlgíeld<en, ¿onn€paneþn, extl?l

aÊdìrijvtngen oude lrwentaris en digitalberíng \€n het ardì¡ef. È oñttrekk¡ng Þetreft deze onderdelen en

is door het A8t \Estgesteld ln de begrotlrg 2014,

Ut\,oeting energie-ald<oord

ñL3

:rç).718

ñL5
195-77A

2o.L4

24.æ7

ñ14

ÎH
Éûeme \i€d¡ohekt ûCÑô ã)15
PFII2ot4

26.m1 lla-il
{ ue.3oo

2f,.ú
SaHo 1-1

lr*
lureqrx¡en

r?p.-ffi| B.ffi
94.6401 23.ffi,
26.oool

ffirrang€n
bedraqen lo* rr-r,

qerÊne tesene 146"t]93

Boela¡raarde
3L-LZ.2OL4 Toe\,oeqhq onttrekldìg

49.6851
?pt4

Resl.|kaat-
tæsÊerrrrir¡g l***

lqerreerten
t95.77A

Boelc,vaðrde
31-12-ã)15

I?!Ert¡q.ry/D_
ror4t-

Res€n€ ondezoek
weerstandsvÊfrDqen

ljb/oering energie-
ald(oord
üsã¡ircñmi¡ifi--

Mer¡wbouw

403.v2
L97,330

5.300

bekwaarde
31-t220t4
-ßffi

20.135

18.¿¡43
18.Æi

Toeroegins

61.458- 106.-458

25.000

20.ü¡o

orrttreld<inq

5.30G

56.516

!t6,276

25.000

20.000

ÈsuÈåat-
Herrnlng
zo14

RÉÊouffEring
qelTtenten

20,735

t9.355
477.Æl

237.293

Eoelovaa¡de
31-12-2015
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ln 2015 is ons lveerstandsverrrogen onder¿ocfrt door een e)Cem bur€au ln orTöinatje rfEt een r15l@-

in\,€ntarisatie. Clt rrede op r,erzoék ran het r{ñFterie van Bnnenlandse Zaten en lGn¡nlsijlGælaties'

Translle RIJD

De reSenre is gevorrrd vanuit de eení€lige rijksbiÍJrage, ()rltì€r€En en doorge*orÈ door zorvel

deelnerrendeãtS eræme gerreerÊcn, ab tegenoetlofrtqg ín (een deel rran) de eenrTgLJe

ãp.Ëtt¡nS"l-rt"n y¿n de'ä¡o Urrond¡V/atedand', betreÊnde lc1{n!'esteringen eî @nsultancy.

Visie lrdttlsvaftteit
De resen/e is besiterrd ten behoeve !"an de detûing rran de kosßen \an het door een edvlesbureau op laten

stellen \,.ôn de visfe,

PfùP persofted
oe resene was bestenrl ten Þehoe\,e van ddd<fEt \ran het (wi'willitæ ) pre\ærtlef rædisdr onclerzoek

onderofrze necþwerkers det in 2014 heeft daat$ronden. Het r€starÉ ís wiiJer¡alù.n.

ûrderfiotd pand
Þ r,ootzienlng rroor het Of|c|erhood røn het pand iS ge\rorrrd op baSis rran l¡el rfêerjafenofK|erfiOudsdan'

Personeel

In 2O1S zijn rredewerfters uit dienst getreden, w¿r¡¡noor per 3L'La'LS \ærplicfÊ¡ngen gddefl voor

,rastge*eide perioden. È rraxineþãmang ís goed te berel€nen- Wanneerdeze Personen rrcorafloop

,an ãeze pertirden een nl€uwe arbeidsbetreld¿ng aanç¡aan of een eigen b€drif beg¡fften' stoppen de

ærpllclrti¡æen en zal het r€stbedrag \/ån de \,oolzienlnE ten gÚìste ì/an het resufraat wijrclen.

ææ¡âufæ

ltØzisinæt

Vaste sdìulden ñE! een r€ntetvoisdte looot¡ld van één iaar of lanqer

Wran&e letíngQt vat:
tinnalancbe bnlø| a avíge înattdè4e ins{gl¡ngät

De rentelast r¡an de 8¡tGlening voor 2O15 bedraagt e22'589'

Vtæfdv¡

Ngtto..v{Ottende sdrulcten rnst een rentewoisdle loDr)tiid kortgr dan één iaar

Oøigesúul&l

Deze post wordt als \^clgt ondenerdeeld
Cred¡teuren
O\€rlge kortlopende sdtulden lpa-Acort Assurance B

\¡/rll'i)r í I rrrr,ìi j -ìr l,i 2:r)
2()1? .\i I i i'\Aiìi- 8fu1

f ç-.lt:focr r t):2'J.:rì 1 rl:).i:l

mt5
107.x8

æil¡

2015
3.700.000

2('15
46¡9.155

3p,0.938
128.2L7

z,!4
149.4æ

201¡]

xrL4
3.m.æo

mL4
ß9.905

35337e
L36.527

3L-t2-æL4
1

3.7æ.OOO
Saldo 1-1 ken

Aangetrok-
Afro6sinq

3,700.00c
Saldo 31-12
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¡rÉchaturìg restar* a@urtartsGen en þan¡erslag
f1þ9te Ëþn lGEn

OìrrrbÐearde oðsslva

WlchtnFt cte tt É ærúi,rçiã. zijn æ4tud at & h't st v@
@çJq Et Aila lørsr flÉ uffi19 wt tarrfig ø4aaæ
ãælclfg, çeæ vs ¡atørlggt øn vsgelilktu vdt'çtP

È nog ùe betaþn bcdrôæn laJrmen ab \,olqÈ v€rdeddürorden:
ïe betaþn loonbérast¡rtg
Îe betaþnETW

L7.W
tLt.2r7

3?3.W
23L.æ7

16.500
Lzo.o27

220.188¡
Læ.276

''t:t
uÐt/t

682.872 39ß.1æ

olertgen 12a.oo1 L7.gl

Å¡tAú:ts

È wa¡ û ã¡æ sl ttæl¡16e o"sffiHøtst 5.6t.459 6.9L790

t-Et verloop van & onh/'ðngt€rt værsôcfûedrègert voø titleringen rret een speOne* besÙedingEdod de
derEnter(þlddng v/an lasten van þo{Oenæ begrotirEElüen wcú ã13 volgf üÊerlege\æn:

lpa-/ir:i'n Ássurance El V
r,.:i rr. r!,r\,'.-l'r.lrk ?(J

)'t\'¿l ' 'r'r¿iit ['vl
I r'1"

'l¡

Tcaad
Nrvc-centrurn De Baak 8w¡lk

Voorbereldlnq g€luldsðnennç¡en

Ntv€-certrum t erendorp f{k€rk

ùirrzarrE lnitiat¡even

Boderrkwð l¡teltsl€õrt
É(teme vellloheíd dc^/l- ooleidinosbudoet

Scflad€rrefqo€dlrE Mn. \rFÐf\Ll.tGstation
EennElqa Þ¡Jclraqe VtH
g-OKjelden

Synúron¡satle B¡5

Rvtvl<

tol€le ñÊatreoelen ludrd(r/vallteít (¿l€ trôñdle)
L¡lale ûÊetreoêlen fudÊkw¿lttelt l3e tmndle)
Lol€le rrEatreaeleî ludrdalr. Vels€n (2e trênd€)
Loble ñËatreæþn hdrð<l/y. Efw¡ik (2e Erðndle)
\êrffierlns ludrtldrvafiteR (1e tfandre)
EnerEle€k flmrid dÍìrerse oroleden
ErÞrrlê€l¿( LhDrd {elñ,vlold{€ümcf, oart
fE{âld€t
IS/ Stråtts deÉtrEærÉe oeÍÊerËen
¡S/ ändrioort
I9/ t-Þ€ñEtærk

ISVutcst
IS/bÉrwtl(
lS¡/!þþên
ÈbttffitËtroelert
¡rbllbfsfrãnådeñErÊ
Þr€llôa.rhe¡dsrisÞ

6.!180.7901 4tlt75,73t 5ß76'.9Ot6
7611 42.s1sl 42.7sr

16.1921 42.286it 43.051
1O7.5OO| 93.6001 5.7æ

5.oool I +.se4
I rr.o:sl

120,9301 .l t+.zts
98.1

Æl e'3.2z9il t7.Loa
1.48S.e431 4.335-1 66O.89s
2.6N.ßsl 2Ol 2.L62.41L

s68.6e51 91 939.415
r11.92s1 rl rro.eso
74.06Al -l

I ¡ea.o¿31 eo.83z
I er"B66l 62.118

Leí7.A5À 3s,3S5l LO7.æS

13.osl eJ31
J rr.æ.1

19r6ssl J 2.*t
8.É61 3.sed 12.16É

162JP21 4 rct.gn
36.m| { 1.Ofrc

I r.m.æd ss.rx¡6
tß56.4ç,É,l 2,3n7.rxd 6(E.Oft9

d l
SaHo r-1

lToe- Iwtil|e\,tf€n
Itoesrrse" læ¿ragen

s,ßLA59
525

15.427
195.320

4L6
11.636

106.155

c

67.ß5

75.ü10
2.975

46.,627

8?3.6L2
L42,?æ

292æ
L.27e

74.06€

3()3.191

19.7Æ
tl4.Tr7
2243=
11.434

L92.707

1ç

294.3ÐC

4.991
¿þ3.!þ5

2.7StStå
2819

S.kþ 31-12

Jaarstukken 2or5 6 april 2016 31



., od¡imond
OMGEVINGSDI ENST IJMOND

3.5 N¡et in de balans opgenomen belangrijke financiële

verplichtingen

Financleri ng huisvest¡ ng

E¡nd december 2015 heeft Omgevingsdienst lJmond met de gNG een lening afgesloten

van € 3.700.000 tegen een basisrente van 3-maands euribor ten behoeve van de

financiering van het kantoorpand. Hier bovenop berekent de BNG een opslag van 32,5

basispunten (o,325o/o). De lening is op 4 ianuar¡ 2016 verstreK. Deze lening staat

tegenover de ln 2008 afgesloten renteswap van € 3.70O.000 met de Rabobank' Hierdoor

is sprake van een effectieve hedge. wii betalen aan de Rabobank een vaste rente van

4,699oen ontvangen van Rabobank de 3-maands euribor. Per 31 december 2015 was de

marKwaarde van de met de Rabobank afgesloten swap met een bedrag van -€ I'Al9'674

minder negatief dan het afgesproken bedrag met de Rabobank van € 1'500'000 en

minder negatief dan de waarde per 31 december 2OL4 van 'e L'L7A'9A2' De negatieve

waarde heefr te maken met de zeer lage rentestand, De Rabobank kan, gelet op hun

algernene voorwaarden, de omgevíngsdienst om extra dekking verzoeken' Aangezíen de

negatieve ¡vaarcte van de renteswap door de afnemende looptijd van de fenteswap naar

verwachting steeds minder riegatief wordt en de Omgevingsdienst de renteverplichtingen

jaarlijks begroot en tiidig voldoet, wordt dit risico steeds kþlner' De rentelast van de

financ¡ering komt voor 2016 per saldo op € 185'555'

Leasecontract prínters en copiets

voor de pr¡nter/cop¡ers van omgevingsdienst Ltmond en vestiging waterland is per 1

septernber 2012 een leasecontract gesloten voor 48 maanden (4 jaar)' ultimo 2015

bedraagt de resterende looptijd I maanden. De hieruit voortvloeiende verplichting

bedraagt per ultimo 2015 nog € 9.163,

Contract mabiele telefonie

Per 7 februari 2OL4 is het bestaande contract inzake moblele telefonie rnet 2 jaar

verlengd, per februari 2016 is een n¡euw contract afgesloten voor wederom 2 jaar, Ðe

resterende verplichting op basis van de resterende duur van voornoemde contracten

bedraagt per 3L'12'2Q15 € 58.494'

IJ itkeri ng vaRantiegel d

De verplichting tot uitker¡ng van vakantiegeld, inclu5ief sociale lasten, bedraagt ultimo

2015 € ?.28,523.

lpa-Acort Assurance B.V.
\ô¡¡ti',--¡r¡,¡',:,,ra k 2!l

2rj ì :1 i.., r i lr\Allì_E¡,'1
TÉ,.ittirr''rr. ,r:r j 1ìi11:llr J!)

.T
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Restve¡íof

Het restanwerlof van alle medewerkers is ult¡mo 2015 gekwantif¡ceerd op basís van het

gemíddelde uurtarief aan loonkoÉten van € 41,69. Het totaal aan restverlof bedraagt

4.964 uur. Hieruit volgt een niet uit de balans blúkende verPlichting van € 206,947.

Æ rsnele ve r pl lch ti ngen

Voor medewerkers met een vaste of tijdelijke dienstbetrekking, waarvan het contrad na

balansdatum niet verlengd wordt, zijn wij verantwoordelijk voor de vergoeding van de

WW-ultkeringen. Dit zal maximaal voor een vooraf vastgest€lde periode gelden, dan wel

tot het morneît dat met e€n nieurye aröeidsbetrekking wordt ¿tangevangen, Gezien de

huldlge ontwíkkelingen, onder meer de groel van de organisatie en toename van het

personeelsbestand, kunnen dergelijke situaties zich voordoen, ttlet een medewerker loopt

een dergnlijke procedure. De omvarq van de verplichting is op d¡t moment nog niet

redelíjkerwijs te scñatt€n, daarom is de post pro memorie opgenorneß.

tdt¡¡e ritr út è HrË Uftcr* rædi¿¡rtpn ãtrll

s¡re
Løsffætprimer/æfiers
ffirrctieletdefqúe
Utkerirgval€rti€geld
Ut te betden re*anùterlcf f!trf,
F:gglelglerliúü¡ærl .

Td

€ Ín(In
€ !}ltl
€ 58r¿ÉX

€ ,.rRlal

€ TßW
P.M

c 8xÐ

fn totaal resulteert uftimo 2015 een bedrag van € 693.127 aan verplichtingen. Uit hoofde

van de gemeenschappelijke regeling staao de deelnemende gemeenten garant voor deze

lopende v€rplichtingen.

lpa-Acon Âssuíarrcc B.V.
\ y'ìilì,.r!r rìtt.r:tt ì3r k 2!,

ZOl2 t.-. t-tA;\tì1_EM
ì ete[oori 'J2.,1 :-3 1 95J9
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3.6 SiSa-bijlage specifieke uitkeringen
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IPA.ACON ASSURANCE B,V,

Wilhelrninopork 2?
Pt>stl:us 6222

ztnl HE Hoorlern
felefoon 023-531 9õ39
Fox023-531 1100
infô@ipc-ocon.nl
www.ioo-occn.nl

GoNTRoLEVERKLARINGvAtìIDEoNAFHANKELIJKEAGGoUI.¡TANT

Aan: het Þestuur van {te gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst lJmond

Verkladng betreffsnde de iaerrukoning
wi heþÞen de jaarrekening 2015 van de gemeenschapPeluke regeling omgevingsdienst lJmond te

Eevenrijk gecontfoieefd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans p€f 31 december 2015 en het

ovezacht van balen en lasten over 2015 met de toelichtifigen' wa¡lnn zijn opgenomen een over-

zicht van de gehanteefde gfondSþgeñ voof ñnanc¡éle verslaggeving en andefe toelichtingen' als-

mede de SiSa-bijlage.

Vcrentwoordeliiklrcld vell het ú¡gcqf¡ b¡¡tuur
Het dagelijks bestuur van de gemeenschagpelijke regeling omgevÙìgsdienst lJmond is verant-

woordelijk voof het opmaken v€¡fl de ¡earfeken¡ng, alsmede voof het oPst€llen van het þarverslag'

bekte in over€renstemming met hst ín ¡}edefland geldende Besh¡it Þegroting en vefantwoofding

províncies en gemeenten ãn Oe Eeleídsregels toepassing Wet normeriqg bezoldigitg topfunctiona-

rissen in de publieke en semipudÞke sector (Wnt)' Deze verantwoorde$kheid houü onder meer in

dat de jaarrekening zowel de bden en lasten ds de activa en passiva getrouw dient weer te geven

en dat de in de jaarrekeníng verantwoofcte baten, lasten en balansmr'ltaties rechtmatig tot stand

zijn gekomen. Rechtmatig" tot"t"nOXoting betekent in overeenstemm¡ng úet de begroting en met

de relsvante wet- en regJtgeving waaronder de verordeningen. Het dage¡¡ks bestuur is tevens ver-

antwoordelijk vôor een zoJanige interne beheersing als het noodzakelrlk acht om het oprnaken van

de jaarrekening en de rechtmatige lotstandkorning van baten, lasten en þalansmutaties mogeliik te

maken ¿onder afrlilkingen van malerieel Þelang els gevolg van fraude of fouten

Verantwoordeliikheid vaô dc accountant
onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde jaarrekening op

baslsVanonzecontroleWlJheÞþenonzeconlroleverríchtinovereenstemmingmetNederlands
recht. rvaaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit accountantscontrole decen-

traleoverheden{Bado)enmetinaohinemingvanhetControleprotocolvoordeaccountantscontrole
opdelaarrekening20lSvandegemeenschappel¡keregelingomgevingsdienstlJmondzoalsdeze
opl6december20lSdoorhetalgemeenbestuurisvastgesteld,deBeleidsregelstoepassingwnt'
inclusief het controleprotocol wnt Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische

voorschriften en dal wij cnze controle zodanig plannen en uiwoeren dat een redeli¡ke mate van

zekerheid wordt verkregen ,lat de iaarrekening geen aflYrjkingen van malerieel belang þevat

Een controle om'rat het ulivoeren van werkzaamneden ter verkrijgrng van controle-informatle ovef

de bedragen en de toeiichtingen ln ds jaarrekening De geselecieefde werkzaamneden zijn afha'r-

Keli¡k van de door de accountant toegepaste ooi-deelsvorming, rnet inbegrip 'ran het inschatten van

¡PÀ-ACCIl ,ùSSURAI\|CE ¡'/ 15 te¡ o¡de¡deei !oñ ile rPAActli'l GRi:)EP

K/( ¡i Jiit9i77,l 0.ìG Bo¡k IBAì.J Nltó9lilcrl0ó,7C75tllJl¿ âonqellote¡ brl het 5iA ln,jlic'rùoil /''l'lÅA linlerlorr.)ôc¡lì

li



de risico's dat de jaarrekening een afw¡king van rnaterieel þelang bevat als gevolg van fraude of

fouten

Bil het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aan-

rnerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,

alsmede voor de recltmatige totstandkoming van baten, lesten en balansmutaties gericht op het

opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-

insehattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukkíng te brengen over de effectíviteit

van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat levens het

evalueren yan de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financíéle verslaggeving en de

gebruíkte linanciële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks be-

stuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede e€n evalu¿¡t¡e van het

algehele beeld van de jaanekening.

De bij onze controle toegepaste goadkeuringstolerantþ bedraagt voor fouten 1o/o efi voot onzeker-

heden 3% van de totale laslen en toevoegingen aan reserves- Op basis van artikel 2,liö7 BADO ts

deze goedkeuringstolerantie door het Aþemeen bestuur bi; besluit van 1ô december 2015, besh¡iþ

nummer 2015-A12 vasþesteld. Wij zijn van menirp dat de door ons verkregen controle-informatie

voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te þleden.

Oordeel bctrefiende de jaarrelcnlng
Naar ons oordeel geeft de jaanekening van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst lJ-

mond een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over

2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming rnet het Besluit be-

groting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wnt.

Vocrts zijn wi.i van oordeel dat de in deze jaanekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de

balansmutaties over 201 5 in alle van materieel zijnde aspeclen rechtmatig tot stand zijn gekomen

in overeenstemming met de begrotíng en met de relevante weþ en regelgeving, waaronder de ver-

ordeningen van de gemeenschappelijke regelíng en het Controleprotocol Wnt van de Beleidsregels

toepassing Wnt.

Verklaring þetreffende overigo bij of krachten¡ de wet gestelde elsen

lngevolge artikei 217 lid 3 onder d Provinciewetz vermelden wr1 dat het jaarverslag, voor zover wij

dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening.

Haarlem, 6 aprit 2016
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Zie ertikel 57 van de vvet gem€€nschappelijke regelingen
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