
]

Llr.

\',\,..

Registratienummer:

Datum voorstel:

Commissie:

Raadsvoorste¡ en ontwerpbeslu it

1373466

23 mei 2017 Portefeuillehouder: A. Zeeman

27 juni2017 Gemeenteraad: 27 juni2017

Samenvatting:
De Omgevingsdienst lJmond heeft een conceptbegroting voor 2018 opgesteld. Het Dagelijks
Bestuur (DB) van de omgevingsdienst vezoekt uw raad in te stemmen met de
conceptbegroting en dit als zienswijze kenbaar te maken. Die zienswijze moet uiterlijk 5 juli
aan het DB kenbaar zijn gemaakt.
De fìnanciële bijdrage die van Beemster wordt gevraagd in de conceptbegroting voldoet aan
de gemaakte afspraken. Voorgesteld wordt als zienswijze aan het DB van de
Omgevingsdienst lJmond aan te geven dat ingestemd kan worden met de conceptbegroting
van 20f8.

Onderwerp:
Zienswijze conceptbegroting 201 I Omgevingsdienst lJmond
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Middenbeemster, 23 mei 2017

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
De Omgevingsdienst lJmond heeft een conceptbegroting voor 2018 opgesteld. Het Dagelijks
Bestuur (DB) van de omgevingsdienst verzoekt de raad een zienswijze kenbaar te maken.
Deze moet uiterlijk 5 juli as. aan het DB kenbaar zijn gemaakt.

Oplossingsrichti ngen :
De conceptbegroting voor 2018 hebben wij beoordeeld en wij merken het volgende op

Bijdrage Beemster past binnen afspraken
De bijdrage van de gemeente Beemster is gebaseerd op de uitvoering van het zogenaamde
basistakenpakket. Dit omvat de taken die wij wettelijk ten minste moeten uitbesteden aan de
omgevingsdienst. Het betreft milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en
handhavin De e voor het betreft € 104.245.

Noot oriffie: de passage in het kader is door het college bij de behandeling van dit voorstel in de raadsvergadering

van 27 juni 2017 mondeling aan het voorstel toegevoegd.

Zienswijze
De begroting van 2018 is in lijn met de begrotingen van voorgaande jaren. De bijdrage van de
gemeente Beemster is gebaseerd op de uitvoering van het zogenaamde basistakenpakket en
overige milieutaken die bij Omgevingsdienst lJmond zijn belegd. Op de bijdrage is een
indexatie toegepast van 3,357o ten opzichte van 2017. Genoemde begroting geeft geen
aanleiding voor het maken van opmerkingen. De gemeenteraad stemt in met de
conceptbegroting 2018 van de Omgevingsdienst lJmond.

Meetbare doelstellingen: nvt

Financiële consequenties/risico's: nvt

Gommunicatie:
Het college stuurt een brief met kenmerk 1373450, waarin uw zienswijze over de
conceptbegroting 201 8 is verwoord.

Monitori ng/evaluatie : nvt

Voorstel:

1. Te besluiten tot de volgende zienswijze:
lnstemmen met de conceptbegroting 2018 van de Omgevingsdienst lJmond.

blz.2 van 3

De gemeente Beemster heeft de overige milieutaken (plustaken) uitbesteed aan de
omgevingsdienst. ln de begroting is voor de uitvoering van deze taken rekening gehouden

n conform de emaaktemet een bed van € 79.560. De emde
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2. Het college opdracht te geven een brief te vezenden met kenmerk 1373450 aan het
DB van de Omgevingsdienst lJmond, waarin de zienswijze van uw raad over de
conceptbegroting 2018, zoals genoemd onder 1, is verwoord.

van Beemster,

A. Beek
burgerneester secretaris

Bijlage(n):3

en

blz. 3 van 3
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017,

BESLUIT:

1. tot de volgende zienswijze:
wij stemmen in met de conceptbegroting 2018 van de Omgevingsdienst lJmond.

2. een brief te verzenden met kenmerk 1373450 aan het Dagelijks Bestuur van de
Omgevingsdienst lJmond, waarin de zienswijze van de raad over de conceptbegroting
2018, zoals genoemd onder 1, is verwoord.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 27 juni2017

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


