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Aan de raad
Inleiding en probleemstelling
De Omgevingsdienst IJmond heeft een ontwerpbegroting voor 2017 opgesteld.
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de omgevingsdienst verzoekt uw raad een zienswijze
kenbaar te maken over de ontwerpbegroting. Deze moet uiterlijk 7 juli as. aan het DB
kenbaar zijn gemaakt.
Daarnaast heeft de omgevingsdienst de jaarstukken 2015 en de kadernota 2017 ter
informatie aangeboden.
Oplossingsrichting
De ontwerpbegroting voor 2017 is beoordeeld. Ten aanzien van de ontwerpbegroting wordt
het volgende opgemerkt:
Bijdrage Beemster past binnen afspraken
De bijdrage van Beemster is gebaseerd op de uitvoering van het zogenaamde
basistakenpakket.
Het basistakenpakket omvat de taken die de gemeente wettelijk ten minste moet uitbesteden
aan de omgevingsdienst. Zoals wettelijk vereist, is de gemeente Beemster voor de uitvoering
van het basistakenpakket toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het betreft
milieutaken op gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De bijdrage voor
het basistakenpakket betreft € 100.847 (zie blz. 18). Dit is conform de gemaakte afspraken.
Naast het basistakenpakket laat Beemster ook het overige bedrijfsgebonden milieutoezicht
door de omgevingsdienst uitvoeren. Dit gebeurt via een contract; voor deze taken is de
gemeente Beemster niet toegetreden tot de milieudienst. Met de uitvoering van het overige
bedrijfsgebonden milieutoezicht is € 76.960 gemoeid (zie blz. 24). Ook dit is conform de
gemaakte afspraken..
Gevolgen toetreding 9 gemeenten
Als gevolg van de invoering van de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet
VTH), worden gemeenten verplicht de uitvoering van het zgn. basistakenpakket onder te
brengen bij een regionale uitvoeringsdienst via toetreding tot de Gemeenschappelijke
Regeling. Verwacht wordt dat hierdoor 9 gemeenten per 1 januari 2017 zullen toetreden tot
de Omgevingsdienst IJmond. Het betreft de gemeenten Bloemendaal, Edam-Volendam,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,
Wormerland en Zandvoort. Inmiddels is gestart met een verkenning naar de wijze waarop
deze 9 gemeenten kunnen toetreden tot de Omgevingsdienst IJmond. Er zullen in dat kader
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diverse scenario’s worden beoordeeld. In de ontwerpbegroting wordt niet ingegaan op de
toetreding van de 9 gemeenten en de impact die dit op de begroting kan hebben.
Vennootschapsbelastingplicht
Ten aanzien van de op 1 januari 2016 in werking getreden Wet Modernisering
vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen wordt in de ontwerpbegroting
vermeld dat namens alle omgevingsdiensten in Nederland een werkgroep in gesprek is met
de Belastingdienst. Doel is de omgevingsdiensten volledig vrijgesteld te krijgen van de VPBplicht. In verband hiermee is geen VPB-plicht in de ontwerpbegroting doorgerekend. Indien
de werkgroep niet tot het gewenste vergelijk met de Belastingdienst komt, is het wenselijk
dat de gemeente tussentijds wordt geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de
ontwerpbegroting.
Zienswijze
Op basis van het bovenstaande wordt voorgesteld de volgende zienswijze aan het DB van
de Omgevingsdienst IJmond kenbaar te maken:
- Als gevolg van de invoering van de Wet VTH zullen met ingang van 2017 naar
verwachting negen gemeenten toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling. In de
ontwerpbegroting 2017 gaat u niet in op de gevolgen die de toetreding van deze
gemeenten heeft op de begroting en de organisatie van Omgevingsdienst IJmond. Graag
worden wij hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd.
- Namens de gezamenlijke omgevingsdiensten is een werkgroep in gesprek met de
Belastingdienst om de omgevingsdiensten vrijgesteld te krijgen van de VPB-plicht. Indien
de werkgroep niet tot het gewenste vergelijk komt, worden wij graag tijdig tussentijds
geïnformeerd over de gevolgen daarvan voor de ontwerpbegroting.
Meetbare doelstelling
nvt
Financiële consequenties
nvt
Overige consequenties
nvt
Monitoring evaluatie
nvt
Voorgesteld besluit
Te besluiten een zienswijze in brengen over de onduidelijkheid als gevolg van de
inwerkingtreden van de wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving op de begroting
en de organisatie en het tijdig tussentijds informeren van de gemeente in het geval de dienst
niet wordt vrijgesteld van de vennootschapsbelastingplicht en de gevolgen daarvan voor de
begroting.
Communicatie/Participatie
Het college stuurt een brief met kenmerk 1291810, waarin de zienswijze van Beemster over
de ontwerpbegroting 2017 wordt gegeven.
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