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1. Inleiding

Voor u ligt de Begroting van de Omgevingsdienst IJmond (ODIJ) voor 2019

Onderliggende begroting is opgesteld op basis van de actuele en bekende informatie per

maart 2018, Voordat deze begroting voor 15 juli 2018 wordt vastgesteld door het

Algemeen Bestuur van de ODIJ, kunnen de raden en de Provinciale Staten van de

verbonden partijen hun zienswijzen over deze begroting kenbaar maken.

Hieronder een korte schets van belangrijke ontwikkelingen

Omgevingswet

De verwachte inwerkingtreding is opgeschoven naar 1 januari 2021, Met deze wet worden

26 wetten naar één wet teruggebracht en worden 120 AMvB's samengevoegd in 4 nieuwe

AMvB's. Met de Omgevingswet moet het omgevingsrecht eenvoudiger, efficiënter en beter

worden, met ruimte voor regionale verschillen en duurzame ontwikkeling en een actieve

en kwalitatief goede uitvoering. Belangrijke principes daarbij zijn:

- Vertrouwen en decentraal, tenzij;

- Eigen verantwoordelijkheid en bestuurlijke taakverdeling;

- Gelijkwaardig beschermingsniveau, mét flexibiliteit,

In het algemeen kan gesteld worden dat de Omgevingswet een grote impact zal hebben

op ODIJ. Hiervoor zullen in de komende jaren de benodigde opleiding,

organisatieontwikkeling en informatievoorziening (softwaresystemen) noodzakelijk zijn.

Wij verwachten hiervoor in 2019 en 2020 circa € 60.000 aan extra kosten te maken. Met

de intern georganiseerde Omgevingswet-2-daagse, de Omgevingstafel voor projectleiders

Omgevingswet uit ons totaalgebied en verschillende pilots op uitvoeringsniveau wordt

voorgesorteerd op en geoefend met de Omgevingswet.

Energietransitie, klimaatadaptat¡e en circulaire economie

Energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Dat zijn de drie bepalende

thema's voor het overheidsbeleid op het gebied van milieu en duurzaamheid de komende

decennia. Op rijks-, provinciaal en regionaal niveau worden verschillende agenda's en

programma's uitgerold om in 2050 een energie neutrale, klimaatbestendige en circulaire

samenleving te realiseren, Lokale overheden hebben een belangrijke rol bij het behalen

van deze doelstellingen. Tegelijkertijd vergen de energietransitie, specifiek de afkoppeling

van het aardgas en de ontwikkeling van warmtenetten, en circulaire economie,

samenwerking tussen lokale overheden om deze doelstellingen te bereiken. Op lokaal

niveau worden de eerste stappen gezet met de ontwikkeling van warmteplannen en de

inventarisatie van grondstoffenstromen.
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Tegelijk wordt door overheden gezocht naar hun rol bij deze transities. In 2018 en 2019

ligt de focus voor ODIJ in de ondersteuning van gemeenten (die deze taak hebben

belegd) bij de energietransitie op het inventariseren van de mogelijke bronnen voor een

warmtenet, het ontwikkelingsperspectief daarvan en de regionale opgave die dit met zich

brengt. Ten aanzien van circulaire economie is vooral het bedrijfsleven aan zet met de

ontwikkeling van nieuwe verdienmodellen, circulair design en het sluiten van

grondstoffenketens. De overheid kan zelf een impuls geven door haar inkoop- en

aanbestedingsbeleid circulair in te richten.

Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Per 1 januari 2019 fuseert gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude met gemeente

Haarlemmermeer. Dit betekent dat de taken, respectievelijk de bodemtaken, die ODIJ

uitvoert voor de gemeente en namens Provincie Noord-Holland op het grondgebied van

de gemeente vanaf dat moment worden uitgevoerd door Omgevingsdienst

Noordzeekanaalgebied en gemeente Haarlemmermeer, Met de overgang van deze taken

zullen de bestaande dienstverleningsovereenkomsten met gemeente Haarlemmerliede en

Spaarnwoude komen te vervallen. De middelen die voor uitvoering van de provinciale

bodemtaken namens de provincie op het grondgebied van gemeente beschikbaar zijn,

komen vanaf dat moment aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toe. Gezien de

geringe omvang van de taken, wordt de afname van de betreffende baten

gecompenseerd door uitbreiding van andere en nieuwe dienstverlening en projecten.

Uittreding gemeente Uitgeest

Eind 2016 is een brief ontvangen van het college van burgemeester en wethouders van

gemeente Uitgeest. Hierin is het voornemen uitgesproken op een nader te bepalen

moment uit te treden uit de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.

Deze keuze is ingegeven vanwege de ambtelijke samenwerking die per 1 januari 2077

van start is gegaan tussen de gemeenten Uitgeest, Bergen, Heiloo en Castricum. Door het

bestuur van ODIJ is verzocht nader te specificeren op welk moment gemeente Uitgeest

zou willen uittreden. Een belangrijk uitgangspunt van de ODIJ is dat een uittreedsom

wordt bepaald, waardoor de overige deelnemers geen financiële gevolgen zullen

ondervinden van de uittreding. Tot op heden is door Uitgeest nog niet aangegeven op

welk moment uittreding zou moeten plaatsvinden, noch hebben gesprekken

plaatsgevonden over de voorwaarden waaronder die uittreding zou moeten plaatsvinden.

De dienstverleningsovereenkomst voor overige taken, waaronder BWT, loopt ultimo 2018

af. Heden vinden gesprekken hierover plaats,
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Decentral isatie bodemtaken

Provincie Noord-Holland is het traject gestart, vooruitlopend op de inwerkingtreding van

de Omgevingswet, uiterlijk in 2019 te komen tot voltooing van de decentralisatie van de

taken uit de Wet bodembescherming. Hoewel de overdracht van de bevoegdheden tussen

provincie en gemeenten plaatsvindt, is de verwachting dat de uitvoering van de te

decentraliseren taken bij ODIJ komt te liggen voor de gemeenten die tot haar werkgebied

behoren, Immers voert ODIJ deze taken op dit moment ook reeds (grotendeels) voor

Provincie Noord-Holland uit. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop

decentralisatie zal plaatsvinden moet nog concreet gemaakt worden, alsook op welke

wijze de taakuitvoering bekostigd gaat worden.

Aantrekken bouw en andere bedrijvigheid

Sinds een jaar of twee trekt de economie weer aan en dat vertaalt zich in een toename

van het aantal bouwinitiatieven, maar ook het aantal bedrijfsvestigingen en uitbreiding

van bestaande bedrijvigheid, ODIJ merkt dit in een toename van het aantal plannen dat

ter toetsing voor wordt gelegd, meldingen dat gedaan wordt, vergunningen dat

aangevraagd wordt en daaropvolgend het toezicht dat daarover gevoerd wordt. Deze

ontwikkeling lijkt zich de komende jaren door te zetten. Naast het feit dat niet altijd direct

extra middelen beschikbaar zullen zijn om op de toegenomen vraag in te kunnen gaan,

maakt ook de krapte op de arbeidsmarkt dat in de toekomst keuzes gemaakt zullen

moeten worden ten aanzien van de taken die wel en de taken die niet opgepakt worden.

Dit is te meer zo nu de privatisering van het (bouw)toezicht voorlopig is uitgesteld en

daarmee de toetsings- en toezichtlast bij gemeenten niet lichter zal worden.

Uitgangspunten Begroting 2019

Bij het opstellen van deze begroting hebben wij onder meer rekening gehouden met de

uitgangspunten en actualiteiten zoals opgenomen in de kadernota 2019.

Vernieuwingen Besluit Begroting en Verantwoording

Met ingang van begrotingsjaar 2018 moeten alle gemeenschappelijke regelingen, in

navolging van de provincies en gemeenten, op basis van het vernieuwde Besluit begroting

en verantwoording (BBV) begroten en verantwoorden. Het doel van de vernieuwingen is

het versterken van de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur, een

betere financiële vergelijkbaarheid en een betere toegankelijkheid van de financiële

documenten voor niet financieel specialisten, zoals bestuursleden, maar ook burgers en

bedrijven.

Deze begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en

gemeenten.
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2. Programmabegroting

2.L Programmaplan Milieu en leefomgeving

Alle activiteiten van de ODIJ zijn samengevoegd in één programma: "Milieu en

leefomgeving".

DOETSTELLINGEN

De beleidslijnen die door de gemeenten Beemster, Beverwijk, Haarlem, Heemskerk,

Purmerend, Uitgeest en Velsen en de Provincie Noord-Holland in hun milieubeleidsplannen

en overeenkomsten zijn neergelegd, bepalen in 2018 welke werkzaamheden uitgevoerd

worden en worden vastgelegd in ons uitvoeringsprogramma 2019. De ODIJ heeft zelf

geen milieubeleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst.

Onze visie luidt

Wij dragen bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke

leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen ons werkgebied. Daarbinnen

inspireren wij burgers en bedrijven tot het nemen van eigen verantwoordeliikheid. Het

resultaat is een landelijk vooruitstrevende en toekomstbestendige voorbeeldorganisatie

waar partners met vertrouwen mee samenwerken.

Onze missie luidt;

Wij werken, als onderdeel van het openbaar bestuur, samen met burgers, bedrijven en

overheden aan een evenwichtige en duurzame ontwikkeling van onze leefomgeving.

Naast vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bedrijven, adviseren wii over de

verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving en duurzaamheid binnen het

ruimtelijke domein.

In de uitvoering van onze taken ventullen wij een proactieve, regisserende en vooral

verbindende rol. Als procesregisseur met kennis van zowel inhoud als uitvoering

bevorderen wij een integrale aanpak binnen het ru¡mtel¡jk domein en koppelen wij de

juiste partijen aan elkaar. Daarbij is kwalitatieve en adequate dienstverlening leidend.

Initiatieven van burgers en bedrijven vragen van ons een open houding, gericht op

wederzijds vertrouwen. Als kennisorgaan ant¡c¡peren wij hierop en faciliteren met een

helder inzicht in het speelveld, binnen de kaders van de wet- en regelgeving.

Via deze werkwijze bouwen wij, namens onze gemeenten en provincie, elke dag aan een

I a nd el ij k voo ru itstreve nd e e n toekom stbestend ig e voo rbeel d org a n i satie.
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2.1.1 Baten en lasten programma Milieu en Leefomgeving
Het totaaloverzicht van de baten en lasten van het programma ziet er als volgt uit. Voor

de nadere specificatie van de baten en lasten verwijzen w¡j u naar hoofdstuk 3 van deze

begroting, de financiële begroting.

OntlreKino aan reserves
ïoevoeo¡no aan reserves

Vennootschapsbehsting
Overhead

A ldêmne dekk¡nosm'rddelen

Ploorâllm Milieu

70.500

10.289.359

@
2 855.883

7.503.976

70.500

@
2.855.883-

2.785.383

Onttrelddno een ræerues
Toevoeoino aan reserves

Iotaal overhead
Iotaal d¡recte hsten

fotaal baten

ProqraÍÍE Milieu

85.062

2.80¿1.983

6.819.509
9.552.845

49.500

2.724.æ0
6.710.453

9.385.613

70.500

2.855.883
7.503.976

l0 28s 350

45.671

7.545.550

10.39A.442

18.500

7 427.O5S

10.352.368

18.500

7.357 .378

10.326.743

71.6Á7- ¡19.8ü¡- 70.500- ¡15.67t- 18.ã{Xl- 18.500-Sâldo ven baton en lastrn

Ovorzicht baton en leston äoorjaronraming
202ú ?0.ãl 20x¿

þ¿lisât¡ô
2017

Begrol¡ng
2018

Bogrot¡ng
2019
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2.2 Y erplichte pa ragrafen

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als de mate waarin ODIJ in staat is om

omvangrijke tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid behoeft te worden

aangepast en/of ontstane exploitatietekorten met deelnemers aan de regeling moeten

worden afgerekend. Daarnaast is het voor eigenaren van belang, dat de kostprijs van de

dienst laag is en er niet onnodig veel buffers worden aangehouden,

2.2. 7. 7 IJítgangspunten en aanpak benodígde weerstandscapaciteit

De benodigde weerstandscapaciteit is de financiële waardering van alle voor het

weerstandvermogen relevante risico's. Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen

wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd. Risico's betreffen mogelijke gebeurtenissen die

kunnen leiden tot financiële tegenvallers, die niet goed zijn te voorzien of waarvoor geen

andere maatregelen zijn getroffen of waar na het treffen van beheersmaatregelen nog

restrisico's overblijven van materiële betekenis in relatie tot de financiële positie. Eerst

wordt van alle niet-reguliere risico's een inschatting gemaakt wat de kans van optreden is

en welke financiële gevolgen het risico met zich meebrengt bij optreden. Vervolgens zijn

door middel van een statische analyse (Monte Carlo-simulatie) alle risico's doorgerekend

en is op basis van de P9O-waardel de benodigde weerstandscapaciteit bepaald.

2. 2. 7. 2 U itg a n g s pu nte n besc h i k b a re wee rsta n d sca pa c ite it

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt door het BBV gedefinieerd als de middelen

waarover een organisatie beschikt 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

incidentele weerstandscapaciteit worden ingezet. De omvang van de begrote algemene

reserve per 1 januari 2019 bedraagt € 260.000.

1 De P90-waarde houdt in dat dit bedrag in 90% van de uitgevoerde simulaties (in dit
geval 10.000) niet wordt overschreden.
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Bestemm¡ngsreserves

Dit zijn reserves met een bestedingsfunctie waarbij geld is weggezet voor toekomstige

uitgaven of investeringen. Ondanks deze bestedingsfuncties zou besloten kunnen worden,

indien noodzakelijk, de bestemmingsreserve bestedingsvrij te maken om risico's

financieel 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.

Beg roti ngsrui mte en stille reserves

De begroting van de ODIJ is sluitend, daarnaast zijn stille reserves niet aanwezig, De

eventuele begrotingsruimte, alsmede stille reserves worden niet als bestanddeel van de

weersta ndscapaciteit gerekend.

Voorzieningen

Met ingang van 2015 zijn voorzieningen gevormd voor de onderhoudskosten van het

kantoorpand en een personele voorziening inzake uit dienst getreden medewerkers,

waarvoor nog sprake is van verplichtingen. Deze voorzieningen worden niet meegerekend

in de beschikbare weerstandscapaciteit.

Het uitgangspunt is derhalve dat alleen de Algemene Reserve en eventueel gerealiseerd

resultaat in enig boekjaar van de ODIJ tot de beschikbare weerstandscapaciteit worden

gerekend.

2.2. 7.3 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapac¡te¡t per 1 januari 2019

reserve 260.000
lndicatie beschikbare wee rstandscapacite it

260.000Totaal
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Be n od i g d e wee rsta n d sca pacite it
Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen is een risico-inventarisatie uitgevoerd

Deze heeft tot de volgende lijst geleid:

Tabel Risico's ODII

I

7

5

1

3

2

1

Uittreding van een gemeente uit de
gemeenschappelijke regeling

Ontslag van
medewerkers

Vertrek of langdurige afuiezigheid
medewerkers op sleutelposities
(Directeur, lCT, P&O of financiën)

Marktwaarde fenteswap lager dan
afgesproken waardoor om extra
dekking vezocht wordt (fi nanciering
huisvesting)

Cla¡ms a.g.v. onjuiste
adv¡sering/vergunningverlening/toezich
of handhaving

Niet voldoen aan subsidievoorwaarden
waardoor subsidies terugbetaald
dienen te worden

Subsidies d¡e personeelskosten
dekken worden stopgezet

Overgedragen taken leiden tot extra
onvoorziene werkzaamheden

O¡enstverleningsovereenkomsten van
conlractgemeenten worden opgezegd

D¡verse oozaken, b¡jv. zjekte I Extra personeels-/pensioenlasten

lzijn niet meer uit 'inhuur derden' te
lfinancieren
I

ODU of partij aan wie ODIJ
door¿et voldoet niet aan

subsid¡evoortvaarden

subsidielSubsidies moeten worden

Iterugbetaald

I

Subs¡die wordt stopgezet I Dekkingsprobleem

| 
(personeelsìlasten

vaste

Door herindeling wil gemeente
aanslu¡ten bij een andere OD

lNiet alle kosten kunnen op uittreder
lverhaald worden, deel frictiekosten

lkomt voor rekening ODIJ

I

Door slechte arbeidsrelaties, wil
medewerkers
ontslaan

ODlfAanvulling op WW en dergelijke

lkosten leiden in geval van ontslag

Itot 
hogere personeelslasten dan

lvoorzren

lRabobank vezoekt ODIJ om extra

l¿"rk¡ns

I

Variab€le rente daalt

Er ontstaat een calamiteit door
nalat¡gheid van medèltærker van
ODIJ 1""'

krijgt een claim

lnbreng extra pluslaken

lMeer 

inhuur nodig dan voorzien

Ontwikkelingen binnen de

contractgemeenten
I Pos¡tieve resultaten voortkomend uil

I de dienstverleningsovereenkomsten

lworden misgelopen en organisat¡e

lmoet r,ræer worden afgestemd op

lverminderde vraag

I

11



oo odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Op basis van de gekwantificeerde risico's is een Monte Carlo-simulatie uitgevoerd. Het

resultaat daarvan is in de volgende figuur weergegeven,

Totaal verwachtingswaarde

2,4

!,4

l,É's
h;

5dh

- ¡.2

2
- !,0

I
> ¡,3

0.6

0.J

N,2

q,t
a

E E e E

3

Figuur Berekening benodigde weerstandscapac¡teit

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

van ODII € 260.563 bedraagt. In 90% van alle uitgevoerde simulaties is het bedrag voor

de optredende risico's niet hoger dan € 260.563.

2. 2. 7. 4 Beoo rde I i ng wee rsta ndsverm og en 2O 7 9

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

weerstandsvermogen, kan voor ODIJ de ratio van het weerstandsvermogen worden

berekend. Deze berekening is hierna weergegeven:

Besch¡kbare weerstandscâpac¡teit (€ 260.000)

Rat¡o weerstands\ermogen = Benod¡gde weerstandscapac¡teit (260.563) 1,00

Conclusie

Begroot wordt een algemene reserve van € 260.000. 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 31 opgenomen dat positieve

resultaten eerst worden aangewend tot aanvulling van de algemene reserve tot het

bedrag van € 260.000. De ratio van het weerstandsvermogen voor de ODIJ komt reeds

uit op 1.

t2



od¡jmondOO
OMGEVINGSDIENST IJMON D

2.2.7.5 Ratío's

In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden, ingevolge artikel 11

van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV), kengetallen

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

eventueel verstrekte leningen, de solvabiliteitsratio, de structurele exploitatieruimte, de

grondexploitatie en de belastingcapaciteit. De kengetallen maken het de bestuurders en

de eigenaren gemakkelijker om inzicht te krijgen in de financiële positie van de ODIJ,

Alleen de op de ODU van toepassing zijnde ratio's zijn opgenomen.

Netto schuldquote, al dan niet gecorrigeerd voor alle leningen

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

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

rentelasten op de exploitatie drukken. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de

langlopende lening van de ODIJ aflossingsvrij is en dat de kortlopende schulden van de

ODIJ grotendeels'Nog aan te wenden vooruit ontvangen specifieke uitkeringen' betreffen,

waarbij geen sprake is van rentelasten. Alleen het eigen vermogen kan met redelijke

zekerheid begroot worden. Dit in tegenstelling tot de kortlopende schulden en

vorderingen. De verwachting is wel een redelijk stabiele verhouding.

Solvabiliteitsratìo

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de dienst in staat is aan zijn

financiële verplichtingen te voldoen, Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen

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

bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de

bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten. De

solvabiliteitsratio daalt ten opzichte van 2018 doordat naast een gelijkblijvende algemene

reserve, het saldo van de bestemmingsreserves zal dalen.

Structureþ exDloitatþruirte

SotuaHliteitsratio

l&tto schuldouote oecoar. voor verstr. leninoen

I'btto schuldquote

-0.3%

ô.1%

0.¡10

0,¡10

-0.30Á

5,2o/o

0.37

0.37

-0,5%

4.7%

0.æ

0.33

-0,3%

4,50/o

0.34

0.34

4,3i

0,0%

0.sì
0.æ

0,tr/6

4,10/o

0.32

0.32

Èalisatie
2t17

&grot¡ng Ègroting
2û18 ã)t9

Meerjarenram¡ngÞtio's
ñin mi¿t 2M2

13



o,l odijmond
OMGEVINGSDIENST IJMOND

Stru ctu re I e ex pl oi tati e ru i mte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de dienst

heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of

structurele daling van de lasten daarvoor nodig is.

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en

lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves

gedeeld door de totale baten en uitgedruK in een percentage. Een positief percentage

houdt in dat het saldo van de structurele baten en onttrekkingen hoger is dan het saldo

van de structurele lasten en dotaties aan reserves. Dit betekent dat voor 2019 en verder

de begrote structurele baten en onttrekkingen aan reserves van de ODIJ iets lager zijn

dan de structurele lasten en dotaties aan reserves. Voor de nadere details verwijzen wij u

naar de financiële begroting in hoofdstuk 3.

2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Ten behoeve van het groot onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld

door de afdeling Bouwkunde van gemeente Beverwijk. Het MJOP is opgesteld voor al het

grote onderhoud van het gehele gebouw, waaronder het deel van de ODIJ.

Het MJOP is in de vergadering van 2 juli 2012 door het bestuur van de WE Stationsplein

48 vastgesteld. Gekozen is om het onderhoud aan de gebouwonderdelen, die gezamenlijk

gebruikt worden enlof bij alle partijen voorkomen, gelijktijdig uit te voeren.

De jaarlijkse kosten voortkomend uit het MJOP maken onderdeel uit van de begroting van

de WE. Overeenkomstig deze begroting heeft de ODIJ over 2019 een bedrag van € 9.345

hiervoor als last opgenomen. Voor de eigen onderdelen vanuit het MOP heeft de ODII

vanaf boekjaar 2015 een vooziening groot onderhoud gevormd. De jaarlijkse dotatie aan

de voorziening bedraagt € 12.500. Beide kostenposten komen in de begroting tot

uitdrukking onder de huisvestingskosten.

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 financiële

continuïteit kan worden gewaarborgd van de ODIJ. Hiervoor zijn enkele doelstellingen

opgesteld,
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De ODIJ heeft de volgende treasurydoelstellingen geformuleerd:

1. Het verzekeren van duurzame toegang tot financiële markten tegen acceptabele

condities.

2. Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten van de ODIJ tegen

ongewenste financiële risico's zoals renterisico's, koersrisico's en kredietrisico's.

3. Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het

beheren van de geldstromen en financiële posities.

4. Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO, de

Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO), het besluit

Leningsvoorwaarden Decentrale Overheden en de limieten en richtlijnen van het

treasurystatuut.

5. Het realiseren van informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het

treasurybeleid, de uitvoering van het beleid en de verantwoording daarover,

Het saldo op de betaalrekening wordt actief bewaakt. Hierbij is het uitgangspunt dit saldo

zo laag mogelijk te houden, Door de lage rente bij het schatkistbankieren, zijn tot op

heden nog geen deposito's afgesloten. Van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreft

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

decentrale overheden (RUDDO).

Lening

Ten 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

financiële risico's. Het betreft een renteruil waarbij de ODIJ met ingang van 1 januari

20t2 4,690/o over € 3.700.000 betaalt aan de Rabobank en de Rabobank de 3-maands-

euribor rente aan de ODIJ betaalt over hetzelfde bedrag.

De Rabobank beschikte op het moment van afsluiting over ss¡ A/AA-¡¿ting en per heden

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

de RUDDO. Naast de swap is een langlopende lening bij de BNG afgesloten op basis van

de 3-maands-euribor rente plus een renteopslag van 32,5 basispunten, aflossingsvrij,

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

Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden.

Ultimo 2016 is het totaal van het beschikbare vermogen en de langlopende geldlening iets

lager dan de totaal geactiveerde investeringen, De reden hiervoor is dat ervoor gekozen is

de investeringen in inventaris en automatisering voor zolang dit mogelijk is, te financieren

uit eigen middèlén.
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Bij het aantrekken van vreemd vermogen zijn in de Wet FIDO grenzen gesteld in hoeverre

dit mag met kort vreemd vermogen en de mate waarin renterisico gelopen mag worden

over de vaste schulden, De kasgeldlimiet ligt voor gemeenschappelijke regelingen op

8,2o/o en de renterisiconorm op 20o/o van de jaarbegroting met een minimumbedrag van €

2.500,000, De kasgeldlimiet is voor ons niet van belang omdat er geen kasgeldleningen

zijn aangetrokken. Per4 januari 2016 is de lening van de BNG geherfinancierd. Per heden

de minimum risiconorm volgens de Wet FIDO niet wordt overschreden.

Renteschema

2.2.4 Bedrijfsvoering

Wij hebben als doelstelling te blijven groeien naar een organisatie van professionals

waarbij een optimale dienstverlening centraal staat. Binnen het kantoorpand is gekozen

voor een flexibel werkconcept, Daarnaast wordt nagenoeg volledig digitaal gewerkt en

gearchiveerd. Naast onze hoofdvestiging werken wij eveneens vanuit onze nevenvestiging

in Wormer. Dit pand is niet in eigendom, doch wordt gehuurd. ln20L7 is onze

nevenvestiging in Wormer opnieuw ingericht om meer werkplekken en vergaderruimte te

bewerkstelligen en omdat de inrichting inmiddels 11 jaar oud was,

Eind 2015 is gestart met het strategietraject, dat doorTwynstra Gudde werd geadviseerd

onder de noemer'ODIJ 3.0'. Aan de organisatie is gevraagd om input te leveren op het

gebied van organisatie, takenpakket (inhoud) en cultuur, Daarnaast is een verkenning

uitgevoerd naar de gewenste ontwikkeling de komende jaren. Ook bestuurlijk heeft een

sessie plaatsgevonden over de koers die de ODIJ de komende jaren zal varen, Resultante

hiervan zijn een vernieuwde missie en visie. In 2018 en daarna wordt verder gewerkt aan

de ontwikkeling van de organisatie, Daarbij wordt ingezet op een uiWoering die sterk

regiogericht (Waterland, IJmond, Zuid-Kennemerland) is. Voor de medewerkers van de

dienst betekent dit een sterkere oriëntatie op een regio met de bijbehorende verbindingen

richting de gemeenten en een grotere mate van zelforganisatie binnen de teams.

Rente over eigen vernogen
Rente over voozieningen
Totaal geraanrde aan taakvelden toe te rekenen rente
De aan taala¡elden rente

188.400
't88.400

door te rekenen rente aan

Externe rentelasten
Erterne rentebaten

188.400
Renteschema

Aan taakvelden toe te rekenen extorno

Saldo rentelasten en rentebaten

Renteresu¡taat

188.400

188.400
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2.2.5 Verbonden partijen

Wij zijn per 31 december 2O17 primair verbonden aan onze deelnemende gemeenten:

Beemster, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Heemstede,

Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Uitgeest, Velsen, Waterland, Wormerveer en

Zandvoort en de Provincie Noord-Holland.

WE Stationsplein

De ODIJ en de gemeente Beverwijk zijn 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 tweeledig en bestaat u¡t een bestuurslid van de ODIJ en een bestuurslid vanuit

gemeente Beverwijk. Voor beide partijen is sprake van financiële aansprakelijkheid.

Indien de WE haar verplichtingen niet nakomt, zal dit worden verhaald bij de eigenaren,

Gegevens van de WE:

Gedurende het jaar 2017 hebben wij geen bestuurlijke of financiele belangen in andere

partijen gehad. Voor de jaren 2018 en 2019 hebben wij eveneens deze verwachting.

De nnatschappelijke risico's zijn nihil. De WE is

opgericht ten behoeve van het gezanenlijke

onderhoud en beheer van het pand.

nihil

'l-1-2019: € 220.000
31 -'l 2-20'1 9: € 240.000

1-'l-20'19: C 27.000
31 -',! 2-201 9'. €. 27 .000

1-1-2019 en 31-12-2019:3/16 deel

€ 52.000. Dt betreft de bijdrage in de vorm van

servicekosten. @neente Beverw ijk draagt over
2019 circa € 80.000 bii.

GezanBnliik onderhoud en beheer van het pand
VVE Stationsplein 48 te Beverw iika. l.,laam en vestþingspbats

b. Openbaar belang dat wordt behartþd
c. Verwachte omvang van de bekostþing in het

begrotingsþar

d. Behng in de verbonden partij

l-Þt belang van Grgevingsd¡enst Urntnd bestaat uit
3|/16 deel, voor het overþe deel is gerÞente
Beverw ifi eþenaar. De stemverhouding is 50/50.

e. VerwachteonvangvanhetB/

Verwachte oÍvang van het VV
l'þt VV bestaat per 3'l-12-20'19 voor circa
€ 240.000 uit het reservefonds voor groot

onderhoud.
f . Omvang van het financiële resultaal

S. tVbatschappelijke risico's
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3. F¡nanciële begroting
3.1 Overzicht baten en lasten

Ten behoeve van de begroting 2019 is de berekening van het onderdeel wabo-

decentralisatie van de basistakenpakketten voor alle deelnemers gelijk getrokken. Voor

een deel van de deelnemers vond dit tot en met de begroting 2018 plaats door de

oorspronkelijke bijdragen te indexeren, In deze begroting is het oorspronkelijk aantal

uren per deelnemer vermenigvuldigd met de kostprijs voor 2019, zijnde€78,70. Dit kan

ertoe leiden dat de stijging van de totale bijdrage per deelnemer iets afwijkt van de 2,9o/o

stijging. Deze verschillen zijn echter minimaal.

Ger€ente Zendvoorl

eßEente VlþrÍErhnd
GerEente Vlåterhnd

G€ñEente Velsen

GeñEenle Uitqeest

CænEente R¡rmerend

GeûËente OosÞeen

Èovinc¡e lloord-llolland V'lH pfustaken bodem

Plovincie ¡,loord-Holland bodeñtoezichttalcn

ierneenle Landsmeer

GerEentè FleerEtede

Ge[Eente l-leemskerk

Gerneente lleerlem

CieÍÞente HaÍÞV olendam

GerTÞente Bbeñændael

CienBenle BeveM lk

Gerneente BeerBter

66.¡103

æ.277

26.393

1.561.830

190.394

133.407

30.636

589.545

187.4Æ

33.507

55.007

442.4û

'1.188.713
94.572

55.007

861.352

100.u7

102.969

'105.876

1.614.O47

1%.764

137.905

47.û7
609.294

193.721

52.O20

85.298

457.2U

1.228.485

146.651

85.298

890.1 71

104.245

105.930

108.921

u.209
1_665.176

n2.7U
143.293

44.473

614.804

201.075

53 516
87.751

470_804

1.2et7.052

'150.868

47.75'l

917.931

108.665

107.625

1 10.664

85.556

1.691.819

2cÉ.O29

145.586

49.655

624.U1

2U.293

9.372
89.155

478.337

1.287.325

153.282

89.155

932.618

1 10.404

108.341

111.4m

86.126

't.703.078

207.4æ

146.554

49.985

628.791t

205.652

g.7u
89.748

ß1.520
1.295.892

154.302

89.748

938.824

1 1 1.138

1 1 0.075

't13.182

87.504

1.7æ.327

210.719

148.899

50.785

638.859

208.943

55.610

91.184

4€9.225

1.316.626

1æ.771

91.184

953.845

112.916

5.685¡18 &057.57¿1 6319.403 6.4m.513 6¡16¡¡.241 6.566.65:l

2018

Begrol¡ng
nm m22

GR-bijdragen doelnomors ¡nclusiof wabo

Finânciële be groting (incl. overheadl

BATE'I

Rêâlisatiê

zù17

Begroting
ãH9

Meerjaronraming
m21
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Bevenv iik duuzaam bow loket

Beverw iik l{tr0 (niv '1 9 incl externe kosten)

Beemster dþnstverl obv ovk

Baten overeenkonEten en ov (subs)projecten

I'laoekonBn baten

Overhe baten

Bour¡¡ - en w

Zandvoort dienstverl Mlþu obv ovk incl detach AFy'-adv

l ¡brmrland d¡enstverlobv ovk

\ bterland dþnstverl obv ovk

Verke€rsmlieukaarten actualisatb

Velsen íEetnet

Velsen duuzaam bour loket

Velsen warmtenet

Velsen duuzaam oarticioatief onds

Vehen duuzaam bouren

Velsen uitvoerino Í¡lþubeleidsolan

Velsen havenverordeninq

Uitoeest dþnstverl obv ovk BWI. brandveilhheki etc.

Uitqeest uitvoerinq duurzaaÍfi eijsprograrfirE

Schone en sl¡ÍrE Íþb¡l¡teit

SchìDholtaken Bucl-lqenEenten + AlkrEar

PNH oelden bodenloez lniv om.w et v¡a qerEenten)
PFEV Externe Veilisheid

Oostzaan dþnstverl obv ovk

fvbb¡liteitsfonds alþen pe¡soneþ deld<ing oDU

tt¡bbilileilsfonds incl €20.000 Dersonele deld<inq oilJ
LandsrÏEer dþnstverl obv ovK incl brandv en dranldh

KI\ilC ærsonele inzet

hterreq subsiiie

lþenstede dienstverl obv ovk-en hcl drank8h

l-þenslark w arnlenet

lþenskerk nBetnet

lþenslark fuuzaam bouw loket

Heesskerk l,lvt lniv'19: incl. exlerne kosten)

Cæluilskaarten actualisatþ

DuurzanB Zeehavens

Bodeni(w aliteitskaart

BloenBndaal dlenstverl obv ovk-en incl detach en drank&h

Beverw iik ÍEetnet

Bevenv iikwarnlenet

Bevenr iik duurzaam DartbiDat¡efonds

Beven¡v iik uitvoerinq ltlBÐverduunaninq bedriiven

208.268

76.640

3.582.120

17.000

39.0m

15.000

37.500

12.500

30.000

100.000

20.000

15.000

13.484

2U.2û

25.000

15.000

37.500

25.000

2.U1.û5

18.000

506.198

145.333

453.312

186.913

39.000

8.000

Plvl

25.000

't2.500

30.000

74.000

mI
155.000

61.000

27.2fi

176.000

120.000

302.995

417.000

237.910

52.245

150.000

i0.n8
Evl

13.484

8.m0

39.900

n

35,2.UI

25.000

n4

8.000

25.000

48.000

81.848

8.000

25.m0

48.768

83.158

'18.000

514.298

'147.658

460.565

189.903

39.000

8.000

n¡
25.000

ru
ru

74.000

Fr'l

135.000

61.976

27.686

178.816

120.000

307.843

417.000

241.717

53.081

'150.000

172.952

ñjl
13.484

Lm0

¿10.538

25.000

358.486

25.000

HI/l

41.187

ß4.222

25.m0

mrl

8.000

25.000

49.548

u.4æ

'18.000

n2.526
150.021

4f7.9U
192.942

40.000

39.000

8.000

H\/l

25.m0

Hú

mrl

74.000

n4

135.000

62.968

28j29
181.677

120.000

312.7æ

417.000

245.W
53.930

175.719

HIil

13.484

8.000

P1Ì4

28.s79

184.584

120.m0

317.773

417.m0

249.513

54.793

178.530

n
13.M
8.000

41.846

23.000

370.050

25.000

n4

8.000

25.000

50.341

85.840

Dienslyerleninosovereenkomsten, lsubsidie)Droieclen en overiqe biidraqen

18.000

530.887

152.421

475.421

196.029

40.000

39.m0

8.000

HU

25 m0

Fî/

P[4

74.000

Financiële begrot¡ng (incl. overhead)

BATE{

Realisatie Begrot¡ng Begrot¡ng I$eer¡arenram¡ng

m21mr? 2018 2019 2020 2þn

Oversonkomrten en 15E¿lãt 3.3fr.r¡39 3.951.957 3.959.923 N.nlln 3.7f2.0{l

TOTAAL BATB¡ 9.s5¿815 9.385.613 10.289.359 10.398.112 10.352.368 10.326.7{3
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:' :i ::::"iïîi:ffä:T:å' i :;;,; i:i" " 
va n o nder meer de uits a ns spu n'[e n :

. dat gemeente Waterland per septemb er 20L7 is toetreden tot de GR;

. dat de GR-deelname van Uitgeest gehandhaafd blijft en voor de voortzetting van de

DVO voor onder meer BWT-taken een PM-post is opgenomen, aangezien gesprekken

. :::i:;::i:líll"'o*., die oDrJ uitvoert voor de gemeente Haarremmerriede

en namens Provincie NH op het grondgebied van de gemeente vanaf 2019 zijn

overgedragen aan de ODNZKG en de gemeente l-laartemmermeer:

. dat in het kader op een goede voorbereiding op de Omgevingswet voor de jaren 2019

tot en met 2020 € 60.000 aan extra lasten per jaar zijn opgenomen, welke evenredig

over de posten opleiding, organisatieontwikkeling en ICT zijn verdeeld.

¡M(drÞn hsten

Aterne oroiectkosten

Bdìld(osten

Alq€fiEne losten

l-bndhav¡rcskosterì

Eljosten
Fac¡litaie kosten

l-Lbvestircskosten

Accountants- en advþslosterì

Ooanbath¡ntw ld<elm

Z-zalenl sahrisadíirisf alþ

Rentebsl vaste schuld (aanschaf pand)

Afschr¡v¡ìoslast lgl
Af schriv¡ìoslasl Vervoern*ideþn

Afschrivhoslast V€rbourv irc & hventarb

Af schriviusbst C*bor¡¡v

Scholim & erDlovabilitv

hhuur derden

ì/rbrviu & ærsmeebbeþiJ

Salarbsen en sociaþ hsten

241.ffi

840

m.4ß

288.810

13.415

m.572
18.66

'185.æ5
25.0æ

24.151

25.560

188.499

97.63
13.676

72.Cì7

65.260

t05.tm
2'18.080

6.999

7.413.872

539.250

4.0@

271.W
14.0m

214.m
lE.0q)

175.m0

2..W
28.m
25.0æ

188.000

98.6m

13.7m

79.400

65.300

160.000

û2.000

3.5q)

7.258 863

8æ.900

1.æ0

2ß.m
14.m0

2¡l(¡.m
f8.m

1n.m
24.W
æ.m0
25.500

r88.400

$.600
26.0æ

85.m
65.3æ

160.m
82.000

4.000

7.825.15S

8Cì.476

1.016

2n.ffi
14.n4

243.W
18.288

179.æ2

24.ß4
28.4ß
25.908

19'1.415

92.050

26.416

86.360

66.345

16-2.560

EÍ}.312

4.(Ë4

7.872.&7

780.348

1.æ2

281.8(b

14.452

27.741

18.581

1æ..7æ

24.774

8.9æ

n323

194.477

s3.522

26.839

87.742

67.46

l¿15.161

84.645

4j29
7.945.44

694.250

1.(X9

286.315

14.683

231.385

18.878

'f 85.633

25.171

9.046

æ.744

500

f 97.5tr)

95.019

27.ffi
89.f¡16

68.485

142.m '157.316175.000 150.m 152.m 154.838

'147.484

85.999

4.'195

7.979.592

Per¡onele lartên

7.886.321 7.679.363 8.22r.159 &n4.743 8.:X14.2t3 8.374.586

¡ß7.,ß5 4{5.500 4$13fl} ,{6e585 469.986 477.5{F

849,708 771.000 800.500 81tr3t¡8 786.321 798,902

9.624.492 9.tß5.113 10.359.859 10.¿¡¡14.113 10.370.868 10.345.2¿14

begroting (incl. overheåd) &groting

LASTE.¡

2018 m20 2421

illeerjarenraming
20n

laslen

kapitdslasten

TOTAAL LASTEI¡

R¿alisatie

20't7

Beg¡oting

2019

Onttrdd<iro aan reservss

Toevoeoiro aan reserves

0verhead

Totaal dkecte lasten

Totaal baten

85.62

2.804.983

6.819.5æ

9.552.845

49.500

2.St8.660

6.45.¿153

9.385.613

70.500

2.855.883

7.5æ.976

10.289.35S

¿15.671

2.8S8.563

7.545.550

10.398.¿142

'tE.500

2.943.809

7.427.É9

10.352.368

18.500

2.987,æ6

7.357.378

10.326.743

7r.646- 49.f)0. 70.5ff)- 45.671- 18.500. f8.500-Saldo van baten en lasten

Rêsullaat

TOTALsìI

13.416

mß

0

mi9

0

20n

0 0

n?2

0

Eegroting EegrotingRealisatie

nfl
Meerjarenraming

N¿1
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3.2 Toelichting baten en lasten

3.2.1 Toelichting op de baten

Bijdragen GR-deelnemers

De bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen inclusief de WABO-bijdragen, omdat

deze deel uitmaken van het basistakenpakket. De bijdragen van de deelnemende

gemeenten stijgen met2,9o/o ten opzichte van de begroting 2018. Voor de GR-

deelnemers die deel uitmaken van de verdeelsleutel zijn de bijdragen voor 2019 voorlopig

doorgerekend op basis van de verdeelsleutel geldend tot en met 2018. De definitieve

verdeelsleutel voor 20t9 zal begin 2019 vastgesteld worden.

Provincie Noord-Holland zal net als voor haar bodemtoezichttaken, na een

lumpsumperiode van 3 jaar, met ingang van 2019 ook voor de WH-plustaken bodem deel

uit gaan maken van de verdeelsleutel. In de begroting 2019 is voor deze taken er

voorlopig van uit gegaan dat het aantal benodigde uren hiervoor gelijk blijft aan die van

het huidige lumpsum-bedrag.

Zowel de bijdragen van de gemeenten Beemster en Purmerend, als die van de in 20t7

toegetreden gemeenten; Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer,

Oostzaan, Wormerland, Waterland en Zandvoort, zijn gebaseerd op de

basistakenpakketten, inclusief de WABO-bijdragen, waarvoor de gemeenten zijn

toegetreden. Deze takenpakketten zijn eveneens berekend tegen de kostprijs voor 2019

Voor alle deelnemers zijn de Wabo-bijdragen derhalve berekend conform de aantallen uit

het rapport nulmeting Wabo-decentralisatie en tegen de kostpriis voor 2019, zijnde

€78,7O.

Geneente Fþenskerk
Geneente l-harþm
Gereente Beven¡r ik

Ftovincie l*bord-Flolland ( bodentoezichttaken)
Geneente Velsen
GerÞente l-ftoeest

3,5%
35,',\o/o

4,40/o

10,50/o

26,90/o

19,6%

Totaal 100,0%

Verdeelsleutel voor de jaren 2017
2018
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3.2.2 Toelichting op de lasten

FORTTIATIE EN PERSONELE TASTEN

Formatie

In deze begroting wordt uitgegaan van de verwachte formatie voor 2019

De totale formatie is ten opzichte van de begroting 2018 met 7 formatieplekken (fte)

toegenomen. De verklaring hiervoor is de uitbreiding van bestaande en nieuwe

dienstverlening, de uitdiensttreding van een aantal relatief hoger ingeschaalde

medewerkers en de start van een nieuwe groep van 8, relatief lager ingeschaalde,
junioren per ultimo 2017, De start van de junioren was nog niet bekend ten tijde van het

opstellen van de begroting 2018.

Salarissen en sociale lasten
De loonsom stijgt, ondanks de gemiddeld lagere inschaling, zowel in totaal als gemiddeld

iets per formatieplek. Dit is het gevolg van de toegenomen formatie, de overeengekomen

nieuwe CAO 20L7-2019 en de verwachte stijg¡ng van pensioen- en overige sociale lasten.

Er is geen rekening gehouden met andere eventueel verwachte CAO-stijgingen.

Overige personele lasten

In de begrote lasten voor scholing en employability is wederom € 20.000 opgenomen in

het kader van de voorbereiding op de omgevingswet. De overige personeelslasten,

waaronder onder meer reis-en verblijfkosten, ziektekosten, werkkleding, kosten OR en

andere vergoedingen worden opgenomen, is ten opzichte van de begroting 2018

verlaagd, in lijn met de realisatie over 20t7.

Vernindering fornetie t.g.v. regeling Generatiepact

OverheadfornBtie
FornBtie overeenkonsten en (subsid'e)oroþcten
GR-fornatie

0,8
21,3
28,2

57,3

0,8
2't,3
25,5

58,2

1.2

22.3
29.2
59.9

Totaal formatie 107,6 112,7105,8

Formatie Realisatie
2017

Begroting
201A

Begroting
2019
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KAPITAALSLASTEN

Afschrijvingslasten

Gebouwen

Uitgangspunt voor de afschrijvingslast vormt, naast de eerder genoemde datum van

oplevering van het pand, een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Hierb¡j wordt over 100o/o

van de aanschafwaarde afgeschreven, exclusief de grondkosten en de parkeerplaatsen'

De parkeervergunningen zijn voor onbepaalde tijd geldig en verbonden aan het gebouw

Verbouwino en inventaris

Onder deze post is tevens de warmtekoude-opslag opgenomen. De afschrijvingstermijnen

variëren van 10 tot 15 jaren. De afschrijvingslasten over de verbouwing en inventaris zijn

wat toegenomen ten gevolge van de herinrichting van ons kantoor in Wormer en

aanschaffingen in het kader van de uitbreiding van de formatie, Deze hogere

afschrijvingslast kan gecompenseerd worden door een lagere afschrijvingslast op ICT.

Vervoermiddelen

In 2014 zijn acht aardgasauto's aangeschaft. De afschrijvingstermijn is vijf jaar en eindigt

medio 2019. In 2016 is een minibus aangeschaft. Alle voertuigen zijn duurzaam en voor

circa de helft van de aanschafwaarde gesubsidieerd, waardoor de afschrijvingslasten laag

zijn. Omdat het onzeker is of bij de vervanging van de auto's weer gebruik kan worden

gemaakt van een subsidieregeling, zullen de afschrijvingslasten naar verwachting stijgen.

Automatiserino

Deze post behelst de hard- en software. De afschrijvingstermijnen zijn 3,5 of 5 jaar.

Omdat een groot deel van de investeringen lCT-software betreft om aan de RUD-

kwaliteitseisen te voldoen, bedraagt de afschrijvingstermijn 5 jaar. Onzeker is hoelang

deze systemen aan de externe en interne eisen blijven voldoen. Het uitgangspunt is

minimaal 5 jaar. Heden en in de komende jaren zullen investeringen worden gedaan in

het kader van de Omgevingswet. Dit betreft vooral software. De investeringen in de

netwerkomgeving en hardware zijn, ondanks de uitbreiding van het aantal werkplekken,

lager dan voorheen. Dit ten gevolge van de ontwikkelingen, een efficiënte inrichting en

prijsonderhandelingen, De daling van de afschrijvingslasten van de netwerkomgeving en

de hardware zal voorlopig de stijging van de afschrijvingslasten van de software

compenseren.

Rentelasten

Dit betreffen de lasten van de renteswap en de bijbehorende lening voor de aanschaf van

ons kantoorpand. In de paragraaf Financiering is het Renteschema opgenomen.
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OVERIGE BEDRIJFSLASTEN

Onder deze begrotingspost zijn de kosten opgenomen, die te maken hebben met de

bedrijfsvoering. De totale overige bedrijfslasten zijn in totaal gestegen ten opzichte van

de begroting 2018. D¡t betreffen nagenoeg geheel de lCT-lasten en specifiek de

licentiekosten van benodigde softwaresystemen. Onder meer in het kader van de

Omgevingswet.

EXTERNE PROJECTLASTEN

Naast nieuwe projecten zijn in 2019, in tegenstelling tot voorheen, van alle projecten de

totale projectkosten opgenomen, dus inclusief externe kosten in plaats van soms alleen

de personele dekking. Dit in overleg met onze accountant.

AANWENDING RESERVES

Nieuwbouw

In de begroting is rekening gehouden met de extra afschrijvingslasten ten gevolge van de

nieuwbouw, zoals de BDB-index, de inrichting en de uitbreiding van het aantal

werkplekken en automatisering. Deze bedragen worden aan de reserve onttrokken.

Transitiekosten RUD

Tevens zijn extra kosten opgenomen voor de benodigde ICT-|nvesteringen om aan de

RUD-kwaliteitseisen te voldoen. Deze kosten worden gedekt door de reserve

transitiekosten RUD. Aangezien de onttrekking in 2019 daalt ten opzichte van 2018, is het

uitgangspunt dat de betreffende lasten worden opgevangen door efficiëntie, leidend tot

lagere personeelslasten. De reserve zal gedurende het jaar 2020 volledig zijn aangewend.

Visie luchtkwaliteit

Over de vastgestelde visie luchtkwaliteit wordt gedurende de looptijd van de visie (2017-

2021) middels een online magazine de visie en de voortgang van de uitvoering onder de

aandacht gebracht bij burgers en organisaties, met als uitgangspunt elk halfjaar een

update te verzorgen. De reserve zal gedurende het jaar 2020 volledig zijn aangewend.

Reserve visie luchtkw aliteit

Reserve transitie Rt D

fuserve nþuwbouriv

4.375

50.189

30.500

7.000

24.m
18.500

7.000

45.000

18.500

1.7ô0

25.411

18.500 18.500 18.500

Totaal aanwending rosenres &5.061 49.500 70.500 45.671 18.500 18.500
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3.3 Overzicht incidentele baten en lasten

Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:

In het overzicht van de incidentele baten en lasten zijn de baten en lasten opgenomen,

die zich gedurende maximaal drie jaren voordoen, hier gaat het om eenmalige zaken,

resultaten uit eenmalige bijzondere projecten, waarbij de eindigheid vastligt. De

incidentele baten 2018 en verder zijn gelijk aan de incidentele lasten.

Uitvoerinq v¡sie luchtlw aliteit

CT lasten transitie diqitaþ checklisten

Cæluiisl€art actualisatþ

BodeÍl(w aliteitsl€art

Reqionale verl€ersfülþukaart

C€ÍEente Velsen w arrlenet

Gemente Velsen duurzaam bout en

Cænpente Velsen uitvoering n¡lþubeþijsplan

GerlEente lleemskerk w erÍlenet

Gemente Beverw iikw arÍlenet

[llurzeíÞ Zeehevens

Val€ntieoeld m¡-dec 2017 als lasl bv MJBBV tov IKB

Rechlzeek ivm bedr¡¡f svloer

Orìdersteunino Bonaire V'lH externe kosten

reserve visþ luchtr<w alitert

hzet RI,!E

onttreld{no reserve transrtie RUD iaarli¡l$e kosten

Geluilskaart actualìsatb

Boderl(w aliteitskaart

Reoionale verl€ersÍÍlþul€art
GenEente Velsen w ardenet
Cænpente Velsen duuzaam bouwen

C*nnente Velsen uitvoer¡ng Íilieubeþijsplan

Bevenrv [k w arílenet

Dt¡uzanp Zeehavens

tÞtacherino Rl,lis

Afrekenino luchlkw alrtert voorqaande iaren

Vrilval voor¿ ien¡no Dersoneel

hkooD ehen vernroen nþuwe GR-deelnerErs

Biidraoen ormev¡nosw et 2-daaose

ondersteunho Bonaire V'lH

4.375

ß.171
21.650

214.659

6.520

13.945

24.0û

4.375

ffi.171

31.196

57.9!X)

124.4æ

59.348

6.032

29.803

30.000

15.000

15.000

2U.250

7.000

24.m

15.000

12.ffi
30.000

15.000

15.000

2U.2

7.000

24.W

15.000

12.ffi 12.ffi
30.000

FI'
Flrl

Ffi/l

7.000

¿15.000

Hril

12.500

æ.000

n
mil

m

7.000

45.000

Ff4

1.760

25.411

25.000

Hr¡

nil
ní
Pnl

ntl

1.760

25.411

25.q10

H\il

mil

H\,l

H\,I

Htl

H',l

mlil

mil

n

40.000

nil
nil
Pf\4

H\il

FI/l

¿O.m0

flvl

nil
ñd

23.000

¿l(].m0

H\il

mil

FI/l

Flil

m/l

23.000

40.000

H\il

Evl

nil

SALÍþ I]€I[E.ITE.E BAÏE.I B¡ LASIE{
4n.7û 94.500 52171 {0.000 6:1.000

5L171369.315 4n.7û 94.5{Xl o.flt0 e1000

zù17 mr8 2û19 nn mln
Real¡sâtie Begrot¡ng Begtot¡ng

341.370

n.g5

Totaal lncidontele balen
LASTE'I

I iEIIE.ITE-E BATslI B'¡ LASTB¡

BAÏEI¡

Meerjarenraming

m2l
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3.4. Overheadkosten

De specificatie van de overheadkosten ziet er als volgt uit:

De berekening van zowel de overheadformatie, als -kosten is conform het BBV. De

verhouding overheadformatie ten opzichte van de totale formatie is 19,8o/o. Voor de

personele lasten van de overheadformatie ten opzichte van die van de totale formatie

komt dit neer op 2I,2o/o. De stijging van de totale overheadlasten van 2019 ten opzichte

van 2018 zit vooral in de stijging van de personele lasten ten gevolge van de CAO-stijging

en de stijgende pensioen- en overige sociale lasten en de afschrijvingslasten van de

vervoersmiddelen. De lCT-lasten betreffende overhead dalen, doordat de ICT-

investeringen voornamelijk in software voor de directe takenuitvoering plaatsvinden,

3.5 Meerjarenraming

Voorde prognose 2020 toten met 2022gaan wij conform de Kadernota 2019 uitvan
jaarlijks verwachte stijgingen van alle lasten van 1,60lo. Ten aanzien van de personele

lasten betreft de stijging van L,60/o nagenoeg geheel de verwachte stijgingen van de

werkgeverslasten en in geringe mate de doorgroei van medewerkers. Met andere CAO-

stijgingen, anders dan het door de VNG met de vakbonden afgesloten

onderhandelingsakkoord CAO 2077-2019, is geen rekening gehouden. De algemene

kosten stijgen conform de Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC) van het

Centraal Planbureau voor 2019 met 1,60lo. Zowel de projectbaten als de projectlasten

stijgen als gevolg hiervan eveneens met 1,60lo,

3.6 Belastingen

3.6.1 BTW-plicht
Wij zijn met ingang van 1 januari 2007 als een BTW-plichtige organisatie aangemerkt

door de Belastingdienst. Hierdoor is een vereenvoudiging van de administratieve

handelingen voor zowel ons als de deelnemende gemeenten te realiseren en efficiency in

de bedrijfsadministratie te bewerkstelligen. In deze begroting is rekening gehouden met

de BTW-plicht van onze dienst. Dit betekent dat alle baten en lasten exclusief BTW zijn

opgenomen. Doordat wij zelf BTW afdragen en verrekenen, wordt geen BTW meer

doorgeschoven naar onze deelnemers in het kader van het BTW-Compensatiefonds.

overire bedriif slaslen

ItI (afschriivinq + over¡.qe)

Rentelasten

Afschriivinqen

ùerhe oersonele hsten

Èrsonele bslen

581.136

152.2æ

188.499

151.874

160.866

1.570.371

557.000

144.7ffi

188.500

158.400

147.175

1.528.825

560.500

138.360

r88.400

176.300

134.835

1.657.487

569.468

14¡..574

188.400

179.121

r36.993

1.684.007

578.579

142.823

190.284

'181.987

'139.185

'1.7't0.951

587.837

145.108

1W.2U

'184.899

141.412

1.7æ.327

Totaal 2.804.983 2.724.660 2.855.883 2.898.563 2.943.809 2.987.866

Specificatie Overhead

2020 2022

fualisatie
201t

Begrot¡ng

2018

Bogrot¡ng

2{X9

Meerjarenram ing

2021
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3.6.2 VPB-plicht
In 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheids-ondernemingen

aangenomen. Volgens deze wet moeten overheden die winst of structureel overschotten

behalen met activiteiten die concurreren met de marK, vanaf 1 januari 2016 in principe

vennootschapsbelasting betalen. De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale

Overheden (SVLO) heeft in samenwerking met de belastingdienst een inschatting

gemaakt van de gevolgen voor omgevingsdiensten. ODIJ volgt de adviezen van de SVLO

qua verantwoording en zal geen VPB-aangifte indienen op basis van het uitgangspunt dat

dit niet van toepassing is. In de begroting 2019 en in de meerjarenraming zal derhalve

geen Vpb worden berekend.

3.7 Financiële pos¡t¡e

3.7. 1 Geprognosticeerde balans

De verwachting is dat de vlottende activa en passiva en het balanstotaal verder zullen

dalen. Tevens is van belang te noemen dat er jaarlijks terugkerende, niet uit de balans

blijkende verplichtingen bestaan, Dit betreffen de jaarlijks terugkerende arbeidskosten

van vergelijkbaar volume als verlofdagen, mogelijke WW-verplichtingen, de rentelasten

uit hoofde van de financiering van de huisvesting, de kosten voor telefonie en het

leasecontract van de printers. Het is niet toegestaan om deze verplichtingen op de balans

als schuld of verplichting op te nemen. Deze verplichtingen bedragen per ultimo 2017

€610.000.

Vloüende oassiva

Vaste schulden

Voozþninoen

Gerealiseerd resultaat

Beslenminosreserves

AheÍEne reserve

Vlotlende activa

[&teriële vaste activa

4.716.917

3.7m.000

129.712

13.416

284.809

260.000

4.639.528

4.465.325

5.000.000

3.700.000

188.000

0

22..7ß
260.000

5.270.735

4.r00.000

4.500.000

3.700.000

82.712

0

152.2ß

260.000

4.794.947

3.900.m0

4.0m.000

3.700.000

59.212

0

'106.565

260.000

4.175.776

3.950.m0

4.000.m0

3.7m.m0

57.500

0

88.065

260.000

3.800.m0

0

69.565

260.000

4.345.364

3.750.m0

4.000.m0

3.7m.m0

65.800

9.104.9'3 9.370.735 8.694.947 8,125.n6 8.1f¡5.564 8.f¡95.364

9.101.853 9.370.735 8.694.947 8.125.776 8.105.554 8.095.364Balanstotaal passiva

Balanstotaal activa

Balans Real¡salie Eegroting

ult¡mo 2047 ultimo ã118

Begroting ileerjarenraming

ultimo 2ü9 ultimo 2020 ultimo 20íll ultimo 2022
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3.7.2 Investeringen
De ODU doet geen investeringen van maatschappelijk nut. Alle investeringen zijn van

economisch nut.

Verbouwino en inventaris

Gezien de huidige inrichting van onze hoofd- en nevenvestiging, verwachten wij bij een

gelijkblijvende formatie voorlopig geen grote investeringen.

Vervoermiddelen

Ons wagenpark is, op de minibus na, medio 2014 aangeschaft. Gezien de

afschrijvngsduur van 5 jaar, is de verwachting deze medio 2019 te vervangen. Wij hopen

wederom met een duurzaamheidssubsidie een deel van de afschrijvingslasten te kunnen

dekken. Gezien de onzekerheid hieromtrent hebben wij hier financieel geen rekening mee

gehouden.

Automatiserino

Heden en in de komende jaren zullen investeringen worden gedaan in het kader van de

Omgevingswet. Dit betreft vooral software. De investeringen in de netwerkomgeving en

hardware zijn, ondanks de uitbreiding van het aantal werkplekken, lager dan voorheen.

De daling van de afschrijvingslasten van de netwerkomgeving en de hardware zal

voorlopig de stijging van de afschrijvingslasten van de software compenseren.

3.7.3 Reserves en voorzieningen

Nieuwbouw

In de begroting is rekening gehouden met de extra afschrijvingslasten ten gevolge van de

nieuwbouw, zoals de BDB-index, de inrichting en de uitbreiding van het aantal

werkplekken en automatisering. Deze bedragen worden aan de reserve onttrokken.

Transitiekosten RUD

Tevens zijn extra kosten opgenomen voor de benodigde ICT-|nvesteringen om aan de

RUD-kwaliteitseisen te voldoen, Deze kosten worden gedekt door de reserve

transitiekosten RUD. De reserve zal gedurende2O2O volledig zijn aangewend.
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Visie luchtkwaliteit

Over de vastgestelde visie luchtkwaliteit wordt gedurende de looptijd van de visie (2017-

2021) middels een online magazine de visie en de voortgang van de uitvoering onder de

aandacht gebracht bij burgers en organisaties, met als uitgangspunt elk halfjaar een

update te venorgen. De reserve zal gedurende 2O2O volledig zijn aangewend.

3.7.4 EMU-saldo

Decentrale overheden dienen inzicht te geven in de berekening van hun aandeel in het

EMU-saldo van Nederland, Deze informatie wordt aangeleverd bij het CBS. Onder

gemeenschappelijke regelingen vindt een steekproef plaats, wanneer deze een exploitatie

van € 20 mln of hoger hebben. De ODII valt derhalve niet in de steekproef. Het EMU-

saldo dient echter wel in de begroting opgenomen te worden. Het EMU-saldo is het totaal

van inkomsten minus uitgaven. De categorieën die van invloed zijn, doch niet voorkomen

bij de ODIJ, zijn niet in de tabel opgenomen.

Reserve visie luchthrv aliteit

Reserve kansitþ RUD

Reserve nþuwbourt

Aloenene reserve

15.760

%.411

174.U2

260.000

8.760

70.411

1û.142

260.000

1.760

25.411

137.642

260.000

119.142

260.000

1W.U2

260.000

82.142

260.000

Realisalie Eegroting Begrot¡ng Meerjarenraming

ultimo Ð,l7 ultlmo ãÌ18 ultlmo ãÌ19 ulllmo ãlãl ultimo ãf2l ultimo 2l)22

s44.813 ß27& 421.813 3ni42 360.642 34L142Totaal aanwonding reservss

Ressrves

onttrelddnq reserves

onttreld<ino voozþninoen

+ dotat¡e voorz þninqen

+ afschr¡tv¡nqen

Sobitatiesaldo

85.062

135.458

12.500

248.936

71.64ô

49.500

6.000

12.500

257.000

49.5@

70.500

117.7æ

12.ffi
266.900

70.50G

45.671

36.000

't2.500
271.170

45.671

18.500

14.212

12.500

275.509

18.5@

18.500

4.2N

12.500

279.517

18.50G

30.73{Þ 164.500 m.612 156.329 2ß.797 251.217Bltlsaldo

Ell.lsaldo
mx) 20?2,

Realisat¡e Eegroting Begroting

mfl æ18 2fll9

illeerjarenramíng

mx
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Contactpersoon Omgevingsdienst Ilmond:
L.A. Pannekeet
Postbus 325
1940 AH Beverwijk
T 0251-263 863
F 0251- 263 888
E info@odijmond.nl
I www.odijmond.nl
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