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Samenvatting:
Omgevingsdienst lJmond (ODIJ) heeft een ontwerpbegroting voor 2O2Q opgesteld. Het

Dagelijks Bestuur (DB) van ODIJ verzoekt de raad in te stemmen met de ontwerpbegroting en

dit als zienswijze kenbaar te maken. De zienswijze moet uiterlijk 9 juli 2019 aan het DB

kenbaar zijn gemaakt.
Vanwege een aantal ontwikkelingen zal de bijdrage van de gemeente Beemster de komende
jaren groter zijn dan voorgaande jaren. Voor een goede uitvoering van de taken van ODIJ is
het noodzakelijk dat de capaciteit wordt uitgebreid, maar ten aanzien van het

asbestdakenverbod acht het college een uitbreiding van de capaciteit niet noodzakelijk.

Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel over een verbod op asbestdaken

namelijk verworpen. Naar aanleiding hiervan wordt voorgesteld hieromtrent een zienswijze

aan het DB van de Omgevingsdienst te zenden.
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Middenbeemster, 18 juni 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:

Bij brief van 12 februari2019 is de Kadernota2020 Omgevingsdienst lJmond bij de raad ter
kennisname aangeboden. Deze informatie is vroegtijdig aangeboden om de raad de kans te

geven zich vroegtijdig voor te bereiden op de zienswijzeprocedure voor de begroting. ln de

kadernota wordt een aantal ontwikkelingen beschreven die extra capaciteit vergen en vereist

zijn voor een goede uitvoering van de bij de omgevingsdienst belegde taken. Het gaat hierbij

om de volgende onderwerpen en bijbehorende kosten:

Bij brief van 5 april 2019 is de Ontwerpbegroting2020 van ODIJ aan de gemeente

aangeboden. De begroting 2020 van de omgevingsdienst is binnen de kaders van de

kadernota opgesteld. Overeenkomstig artikel2g van de Gemeenschappelijke Regeling

Omgevingsdienst lJmond kan de raad haar zienswijze bij het DB naar voren brengen.

Dit moet uiterlijk 9 juli plaatsvinden.

Oplossi ngsrichti ngen :

Voor 2020 zullen de Gemeenschappelijke regeling (GR) bijdragen en het Dienstverlenings-

overeenkomst (DVO) tarief door de geschetste ontwikkelingen stijgen mel2,4o/o. Daarbij komt

nog de CPB-indexatie van gemiddeld 2,8o/o.ln totaal betekent dit een stijging van 5,2%. ODIJ

heeft het standpunt ingenomen de GR-bijdragen en het DVO{arief niet meer dan 4o/o te laten

stijgen ten opzichte van 2019 en het deel van de stijging boven 4o/o, ziinde 1,2o/o

respectievelijk €100.000, zelf door bezuiniging/efficiency (waarschijnlijk) op formatie te
dekken.

De bijdrage van de gemeente Beemster is gebaseerd op de uitvoering van zowel het

basistakenpakket als de overige milieutaken.
De bijdrage voor het basistakenpakket bedraagt €112.807 in 2020. Dit is een stijging van

3,7o/o ten opzichte van de begroting van 2019.

Opleiding en ontwikkeling

Asbestdakenverbod

Energie- en warmtetransitie

Voorbereiden invoering

Omgevingswet

Ontwikkeling

+€40.000

structureel

+€70.000

lncidenteel

meeriarig

+€50.000

Structureel

+€40.000

lncidenteel

2020

+€40.000

structureel

+€70.000

lncidenteel

meerjarig

+€100.000

Structureel

+€60.000

lncidenteel

2021

+€40.000

structureel

+€70.000

lncidenteel

meeriarig

+€100.000

Structureel

2022

+€40.000

structureel

+€70.000

lncidenteel

meerjarig

+€100.000

Structureel

2023
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De bijdrage voor de overige milieutaken bedraagt €84.968 in 2020. Dit is een stijging van
3,7o/o hen opzichte van de begroting van 2019.

Genoemde ontwerpbegroting geeft aanleiding voor het maken van de volgende opmerking.
Op 4 juni 2019 heeft de Eerste Kamer een wetsvoorstel over een verbod op asbestdaken
verworpen. Het ministerie van I en W beraadt zich de komende tijd op een vervolg ten
aanzien van het eventueel verbieden van asbestdaken. Of en wanneer een verbod op
asbestdaken wordt ingevoerd is nu nog niet duidelijk. Vooralsnog is er geen druk voor
eigenaren van asbestdaken om hun asbestdak te vervangen en acht het college het
voorbarig om de komende jaren extra geld te begroten voor asbestdaken. Op basis van het
bovenstaande wordt voorgesteld de volgende zienswijze aan het DB van de
Omgevingsdienst lJmond kenbaar te maken:
"ln de ontwerpbegroting is in principe uitgegaan van een stijging van de bijdragen voor
Beemster met 3,7%o voor de GR-bijdrage en voor het DVO-tarief ten opzichte van de
begroting van 2019. ln deze verhoging is rekening gehouden met het voorgenomen
asóesfdakenverbod vanaf 2024. Aangezien de Eerste Kamer een wetsvoorstel over een
verbod op asbestdaken heeft verulorpen. is de noodzaak om de komende jaren voor de
uitvoering van een eventueel asbestdakenverbod extra geld in de begroting op te nemen niet
meer aanwezig. Daarom verzoeken wfl u de verhoging van de bijdrage hierop aan te passen."

Meetbare doelstel I i ngen :

n.v.t.

Financiële consequenties/risico's:
Bi een n van de b e met 3,7%

Er is voor deze prijsverhoging geen dekking binnen de huidige meerjarenbegroting. Met deze
verhoging wordt rekening gehouden bij het eerstvolgende voorstel voor de vaststelling van

de(ze) begroting.

Gommunicatie:

Het college stuurt een brief met kenmerk 1479398, waarin uw zienswijze over de
ontwerpbeg roting 2O2O is venuoord.

Mon itori ng/evaluatie :

ODIJ geeft in haar kwartaalrapportages de stand van zaken aan met betrekking tot de

begroting. Daarnaast stelt ODIJ aan het begin van het jaar 2O21de jaarstukken op waarin
een verantwoording wordt gegeven van de financiële resultaten van het jaar 2020.

Verschil
Ontwerpbeqrotinq ODIJ
Huidiqe raminq Beemster
Begroting

-€4.213
€197.775
€193.562

2020

- €7.093
€202.719
€195.626

2021

- €8.172
€206.928
€198.756

2022

- €13.345
€212.101
€198.756

2023
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Voorstel:

1. ln te stemmen met de ontwerpbegroting 2O2Ovan Omgevingsdienst lJmond, met
uitzondering van de voorgestelde capaciteitsuitbreiding ten aanzien van het

asbestdakenverbod;
2. Middels bijgevoegde brief met kenmerk 1479398 aan het Dagelijks Bestuur van

Omgevingsdienst lJmond een zienswijze kenbaar te maken waarin het besluit van de
raad is venroord.

burgem en uders Beemster,

u1noy
A.J.M. van Beek
burgemeester

Biilaqen:
- Raadsbesluit
- Concept zienswijze
- Ontwerp begroting 2020 mef aanbiedingsbrief OD lJmond

P. van Duivenvoorde
secretaris
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 juni 2019,

BESLUIT

1. tot de volgende zienswijze:
- in te stemmen met de ontwerpbegroting 2O2O van de Omgevingsdienst lJmond, met

uitzondering van de voorgestelde capaciteitsuitbreiding ten aanzien van het
asbestdakenverbod;

2. in te stemmen met verzending van de brief met kenmerk 1479398 aan het Dagelijks
Bestuur van de Omgevingsdienst lJmond, waarin de zienswijze van de raad over de
ontwerpbegroting 2020, zoals genoemd onder 1, is ven¡voord.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 9 juli 2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier



J
'\r3.\.,.

Registratienummer: 123456
Ondenrerp: Zienswijze Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst lJmond

Concept zienswijze (brief met kenmerk 1479398)

Zienswijze Ontwerpbegroting 2020 Omgevingsdienst lJmond

Geachte heer, mevrouw,

Op 8 april 2019 ontvingen wij van u de ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst
lJmond. Deze begroting is voorgelegd aan onze raad en in de raadsvergadering van 9 juli
2019 behandeld.

De bijdrage van de gemeente Beemster is gebaseerd op de uitvoering van zowel het
basistakenpakket als de overige milieutaken die bij Omgevingsdienst lJmond zijn belegd. ln
de ontwerpbegroting is in principe uitgegaan van een stijging van de bijdragen voor Beemster
met3,7o/o voor de GR-bijdrage en voor het DVO-tarief ten opzichte van de begroting van
2019.ln deze verhoging is rekening gehouden met het voorgenomen asbestdakenverbod
vanaf 2024. Aangezien de Eerste Kamer het voorgenomen asbestdakenverbod vanaf 2024
heeft venryorpen, is de noodzaak om de komende jaren voor de uitvoering van het verbod
extra geld in de begroting op te nemen niet meer aanwezig. Daarom verzoeken wij u de
verhoging van de bijdrage hierop aan te passen.

Wijvertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geÏnformeerd

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.
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