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Samenvatting:
Op 5 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst lJmond de begroting
2018 vastgesteld. Bij de vaststelling is geen rekening gehouden met de cao-stijging voor het

totaal van de salarissen en sociale lasten. ln deze eerste begrotingswijziging 2018 is dit

venverkt. Het dagelijks bestuur verzoekt de raad om zijn zienswijze daarover schriftelijk
kenbaar te maken.
Bij de vaststelling van de begroting 2018 is overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling

rekening gehouden met de thans geldende cao-afspraken. ln deze 1'begrotingswijziging
2018 z\n de financiële consequenties van de nieuwe cao-afspraken venruerkt.

Ondenuerp:
Zienswijze eerste begrotingswijziging 20 1 I Omgevingsdienst lJmond



Reg istratienummer: 1 458829
Ondenrerp: Zienswijze eerste begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst lJmond

Middenbeemster, 20 november 2018

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Op 5 juli 2017 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst lJmond (ODIJ) de
begroting 2018 vastgesteld. Bij de vaststelling is gerekend met de op dat moment geldende

cao-overeenkomst en geen rekening gehouden met verwachte cao-stijgingen.
Op 5 oktober 2017 heeft het bestuur van de VNG de cao gemeenten over de periode van
1 mei tot en met 1 januari 2019 bekrachtigd. Voor het boekjaar 2018 komt de cao-stijging
voor het totaal van de salarissen en sociale lasten van de Omgevingsdienst ten opzichte van

de vastgestelde begroting neer op een stijging van 3,160/o.

Voor het boekjaar 2017 heeft de ODIJ de cao-stijging zelf door extra baten kunnen dekken.

Voor 2018 is dit niet mogelijk omdat de uitvoering van de werkzaamheden in gevaar zou
komen. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODIJ stelt haar deelnemers voor de begroting
2018 te wijzigen. De wijziging betreft een stijging van de personele lasten van € 229.000 en
de dekking hiervan door eenzelfde stijging van de GR-bijdrage, per deelnemer gebaseerd op
de omvang van de oorspronkelijke GR-bijdrage. De raad wordt gevraagd om zijn zienswijze

omtrent deze 1' begrotingswijziging 2018 schriftelijk kenbaar te maken aan het DB.

Oplossingsrichtingen :

Conform de gemeenschappelijke regeling (artikel 29, lid 4) dient bij het vaststellen van de
begroting rekening te worden gehouden met de laatst bekende cao-afspraken zoals deze
gelden voor de gemeentelijke overheid. De nieuwe cao-afspraken in 2018 ziin gemaakt nadat

de begroting 2018 was vastgesteld. Derhalve is hier geen rekening mee gehouden.

Om in het vervolg niet voor dit soort verrassingen komen te staan, is het wenselijk dat er in de

toekomst bij het vaststellen van een begroting wel rekening wordt gehouden met een

eventuele cao-stijging. De gemeenschappelijke regeling zou hierop aangepast moeten

worden.

Meetbare doelstel lingen :

n.v.t.

Fi nanciële consequenties/risico's :

Over 2018 krijgt de gemeente Beemster een hogere factuur van € 3.888. Dit betekent een

overschrijding van het door de raad gevoteerde budget.

Communicatie:

Het college stuurt een brief met kenmerk 1458828, waarin uw zienswijze over de 1"

begrotingswijziging 201 8 is venroord.
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Registratienummer: 1 458829
Ondenrerp: Zienswijze eerste begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst lJmond

Monitori ng/evaluatie:

n.v.t.

Voorstel:
Een positieve zienswijze op de 1" begrotingswijziging 2018 van de ODIJ te geven met het
verzoek om in de toekomst, bij het vaststellen van de begroting, rekening te houden met een
eventuele cao-st'rjging. Het college te verzoeken om deze zienswijze zo in te brengen.

burge en van Beemster,

uu{t
A.J Beek
burgemeester

C.P. van

Biilaqen:
- raadsbesluit
- concept zienswijze
- brief dagelijks bestuur ODIJ 15 oktober 2018

secretaris
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Ondemerp: Zienswijze eerste begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst lJmond

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 november 2018,

BESLUIT:

1. Te besluiten tot de volgende zienswijze:
lnstemmen met de 1e begrotingswijziging 2018 van de Omgevingsdienst lJmond, waarbij
het verzoek is om in de toekomst bij het vaststellen van de begroting wel rekening te
houden met een eventuele cao-stijging.

2. Het college opdracht te geven een brief te verzenden met kenmerk 1458828 aan het DB
van de Omgevingsdienst lJmond, waarin de zienswijze van de raad over de 1e
begrotingswijziging 2018, zoals genoemd onder 1, is venuoord.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 18 december 2018.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier



Team Vergunningen, beleid en advies
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst
lJmond
Postbus 325
1940 AH BEVERWIJK

onderuverp
zienswijze le begrotingswijziging 2018 Omgevingsdienst lJmond

Geacht bestuur,

Op 16 oktober 2018 ontving de gemeenteraad van u het
dienen op de 1" begrotingswijziging 2018 van de

Deze begrotingswijziging is behandeld in de
De gemeenteraad stemt in met deze 1" beg
toekomst, bijde vaststelling van de begroting,
stijging.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende ge

J.M. van Beek
meester

bijlage(n):Geen

datum
1 8 december 2018

een in te

ber jl.

zoek om in de
een eventuele cao-

Hoogachtend,
en wethouders van Beemster

H.C.P. van Duivenvoorde
gemeentesecretaris

uw brief van
15 oktober 2018

behandeld door:
A. Azzouz

uw kenmerk
BPA/ODrJ-20r 8-805

ons kenmerk
1458828

burg

telefoonnummer
0299-452160


