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Samenvatting:
De Omgevingsdienst lJmond heeft een conceptbegroting voor 2019 opgesteld.
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de omgevingsdienst stelt de raad in de gelegenheid om op
deze begroting een zienswijze te geven.
Tegelijk zijn de raad ook de jaarstukken 2017 ter kennisname aangeboden.

De financiële bijdrage die van Beemster wordt gevraagd in de conceptbegroting voldoet aan
de gemaakte afspraken. De begroting van de gemeente Beemster zal hierop worden
aangepast. Voorgesteld wordt als zienswijze aan het DB van de Omgevingsdienst lJmond aan
te geven dat ingestemd kan worden met de conceptbegroting van 2019.

Onderuverp:
Zienswijze conceptbegroting 201 9 Omgevingsdienst lJmond



Registratienummer: 1 4401 87
Ondenruerp: zienswijze conceptbeg roting 20 1 9 Omgevi ngsd ienst I Jmond

Middenbeemster, 19 juni 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

De Omgevingsdienst lJmond heeft een conceptbegroting voor 2019 opgesteld.

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de omgevingsdienst stelt de raad in de gelegenheid om op

deze begroting een zienswijze te geven. Deze moet uiterlijk 10 juli aan het DB kenbaar zijn

gemaakt.
Tegelijk met de begroting zijn ook de jaarstukken 2017 ter kennisname aangeboden.

Oplossi ngsrichti ngen :

Over de datum voor het insturen van een zienswijze is gecommuniceerd met de

omgevingsdienst; de dienst is geïnformeerd over dit raadsvoorstel en houdt in de planning er
rekening mee dat de zienswijze (in principe) een dag later wordt toegezonden.

W¡ hebben de conceptbegroting voor 2019 beoordeeld en merken hierover het volgende op:

Bijdrage Beemster past binnen afspraken
De bijdrage van de gemeente Beemster is gebaseerd op de uitvoering van het zogenaamde

basistakenpakket en de overige milieutaken. Het basistakenpakket omvat de taken die de
gemeente wettelijk ten minste moet uitbesteden aan de omgevingsdienst. Het betreft

milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De bijdrage voor

het basistakenpakket betreft € 108.665.
ln de begroting is voor de uitvoering van de overige milieutaken rekening gehouden met een

bedrag van € 81.848. De bedragen zijn conform de gemaakte afspraken. De begroting van de

gemeente Beemster zal hierop worden aangepast.

Stijging kosten personele lasten
Uit de begroting blijkt dat de omvang van de formatie van de dienst met 7 fte is toegenomen

ten opzichte van de begroting 2018. De verklaring hiervoor is de uitbreiding van bestaande en

nieuwe dienstverlening, de uittreding van een aantal relatief hoger ingeschaalde

medewerkers en de start van een nieuwe groep van 8, relatief lager ingeschaalde junioren

per ultimo 2017. De personeelskosten nemen hiermee toe.

lndexatie
ln de begroting wordt aangegeven dat de bedragen van de deelnemende gemeenten in
principe met 2,9o/o stijgen ten opzichte van de begroting 2018. De stijging voor Beemster is

echter 3,5o/o. Dit komt doordat de berekening van het onderdeel Wabo-decentralisatie van de

basistakenpakketten voor alle deelnemers gelijk zijn getrokken. De indexatie van dit

onderdeel is de afgelopen jaren iets lager geweest dan de indexatie van de overige taken uit

het basistakenpakket.
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ln deze begroting is het oorspronkelijk aantal uren per deelnemer, inclusief die met betrekking

tot de Wabo-decentralisatie, vermenigvuldigd met de kostprijs voor 2019, zijnde €78,70.
Dit kan ertoe leiden dat de stijging van de totale bijdrage per deelnemer añrvijkt van de 2,9o/o

stijging. Het gelijk trekken van het tarief voor alle basistaken is eenmalig.

Zienswijze
Wij stellen voor om de navolgende zienswijze te geven: "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 3,57o ten opzichte van 2018. Genoemde begroting geeft verder geen

aanleiding voor het maken van opmerkingen. De gemeenteraad stemt in met de

conceptbegroting 2019 van de Omgevingsdienst lJmond."

Meetbare doelstellingen :

n.v.t.

Fi nanciële consequenties/risico's :

De begroting van de gemeente Beemster zal worden aangepast op de bedragen zoals

opgenomen in de begroting van de Omgevingsdienst lJmond. Het gaat hierbij om de

volgende aanpassingen :

Communicatie:
Het college stuurt een brief met kenmerk 1440186, waarin de zienswijze over de

conceptbegroting 201 9 is verwoord.

Monitoring/eval uatie :

n.v.t.

Voorstel:
lnstemmen met de conceptbegroting 2019 van de Omgevingsdienst lJmond en het college de

opdracht geven de voorgestelde zienswijze hierop te geven.

burg emeester weth ers van Beemster,

Uü,]V:t,z
DuiveØordeA.J.M. van Beek

burgemeester
.C.P. van

secretaris

Aanqepast conform afspraken
Huidiqe raminq
Begroting gemeente Beemster

183.805
177.563
2018

190.513
181.448
2019

193.562
184.170
2020

195.626
184.170
2021

198.756
184.170
2022

Biilaqen: raadsbesluit, begroting 2019, concept zienswijze, jaarstukken 2Q17
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 juni 2018,

BESLUIT:

lnstemmen met de conceptbegroting 2019 van de Omgevingsdienst lJmond en het college de

opdracht geven de voorgestelde zienswijze hierop te geven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 10 juli 2018

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier


