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Betreft: Verzoek tot indienen zienswijze begroting 2016 Orngevingsdienst West-Holland

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 van de Omgevingsdienst West~

Holland.

Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 13 april 2015 ingestemd met:

v doorgeleiding van het Jaarverslag 2014 naar het algemeen bestuur.
0 het voorleggen van de begroting 2016 aan (de raden of provinciale staten van) de

deelnemers, ten behoeve van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen voor de

begroting 2016.

De begroting wordt op 15 juni 2015 behandeld in het dagelijks bestuur voor doorgeleiding

naar het algemeen bestuur van 6 juli 2015.

U kunt uw zienswijze voor de begroting 2016 uiterlijk in de vergadering van het dagelijkse

bestuur op 15 juni 2015 kenbaar maken. Om het dagelijks bestuur te kunnen adviseren,

verzoek ik u om uw zienswijzen uiterlijk op 25 mei 2015 aan mij door te geven.

Na vaststelling van de jaarrekening en de begroting door het algemeen bestuur op 6 juli 2015

versturen wij deze, conform de WGR-voorschriften, respectievelijk voor15 juii en vóór 21 juli

aan het Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties.

Op 14 april 2015 hebben wij de bijlagen reeds digitaal aan de contactpersonen van de

gemeente verzonden.

Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland,

lllllllllll.V\'§;L.*~-:saML U* 'imi' “ig 13 LJ” “° zno/owaroe/zaeer
" 16 april 2015

D.W.M. Eskes
directeur

Telefoon 071-4083100 Correspondentieadres: Bël¿ekêldfë¿l

Fax 071-4083101 Postbus 159 Schinhßlwße128

www„odwh.nl 2300 AD Leiden 2316 X0 Lëïdë¿

llllllllllllllllllllllllll
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Aanbiedingsformulier voor AB
Versie ambtelijke verzending

Bijlage bij agendapunt 4
Datum Gjuli 2015
Onderwerp Jaarverslag 2014 Verseon:

Vertrouwelijk Nee
Doel van agendering Besluitvormend
Toeiichting door Derk Eskes
Bijlagen bij dit formulier 1. Jaarverslag/rekening 2014

2. SociaalJaarverslag 2014
3. Rapport van bevindingen Umgevingsdienst West Holland 2014

Besluitptmten bestuur
1. ln te stemmen met de begrotingswijziging als gevolg van de extra taken uit het

dienstverleningscontract van de gemeente Voorschoten.
2. in te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en de

algemene reserve.
3. in te stemmen met het voorstel om vanuit het overschot in de algemene reserve van dit

jaar een besternmingsreserve individueel Keuzeßudget (lKB) te vormen

4. Vaststellen van het Jaarverslag 2014.

Aanleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Omgevingsdienst West-Holland. Hierin wordt

financiële verantwoording afgelegd over het afgelopen iaar.
Be eindrapportages per deelnemer worden begin april beschikbaargesteld aan de

milieuregisseurs en de financiële contactpersonen.

(Wettelijk) kader
in het kader van de Wet gemeenschappelijkeregeling dient er jaarliiks een jaarverslag te

worden opgesteld. Hetjaarversiagwordt op 6 juli ter vaststelling aan het algemeen bestuur

van de dienst aangeboden. De vastgestelde jaarrekening dient voor 15 juli te worden

aangeboden aan het Ministerie van BinnenlandseZaken.

Aandachtspunten
Het resultaat voor bestemming bedraagt ë 234.255 positief. Daarna hebben er toevoegingen

en onttrekkingen aan de reserves plaatsgevonden, waarna het jaar afgesloten wordt met een

positief prograrnmaresultaatad. ë 88.028.
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Qverzicht opbouw exploltatieresultaat 2014 _

Resultaat voor mutaties in reserves
H

234.255 *'7'*
Resultaat Lumpsum Provincie 236.512
Bijdrage uitbreiding takenpakket gemeente 10.000
_Voorschoten ,
Toevoegingen aan reserves 295-512 '/'

Afschrijvíngskosten verbouwing 39.000
Afschrrjvingskosten bodemkwaíiteitskoorten 36.039
(bestemmingsreserve)

froiectkosten(besluit DB anr!! 2012) 75-245 _
Onttrekkíngen aan reserves 150-235 "“/*”

Exploitatiereaultaatnegatief „ 33-023 +1*

Na toevoeging van het resultaat ad. 688.028 bedraagt de omvang van de algemene reserve
eind 2014 4:21.019.169, mits vastgesteld in het algemeen bestuur van 6 juli 2015.

Untwíkkeling algemene reserve2014

Algemene reserve stand 31-12-2013 709.875 4-/+
1

Resultaat Lumpsum Provincie 286.512
Bijdrage uitbreiding takenpakket gemeente 10.000
Voorschoten
Exploitatieresuftoot 2014 88.028
-Toevoegingenaan reservels

R
W

384.540 +[+
I

_Projecptl<o5tenvfljealuitDB april 2012) 75.246
Onttrekkingenlàanreserves *

U ll 1

75.246 ../_

Algemene reserve stand 31-12-2014 1.019.159 +[+

Besternmingsreserve Individueel Keuzeßudget (!KB):
ln de CAO 2013-2015 is afgesproken per 1 januari 2016 een nieuwe wettelijke regeling in te
voeren, zijnde het Individueel KeuzeBudget(lKB)„ Dit leidt tot een eenmalige kostenpost van
6 344.969.
Een besluit moet worden genomen hoe deze eenmalige kosten te dekken. Er zijn twee keuzes:

1. Boze kosten via de lopende rekening in 2016 laten lopen. Dit resulteert aan het einde
van het boekjaar in een extra bijdrage van de deelnemers.

2. Nu op deze ontwikkeling šnspelen en dezevoorziene extra eenmalige uitgave te
dekken uit het overschot algemene reserve 2014 door hier een bestemmingsre-serve
voor te maken.

Na de toevoegingen en onttrekkíngen bedraagt de algemene reserve 7,9 procent van de in
2014 gerealiseerde omzet. ln de nota Planning en Control 2014-2017, vastgesteld op 9
december 2013, is opgenomen dat de algemene reserve niet hoger mag zijn dan 5 procent van
de omzet van het betreffende jaar. Hier willen we ons aan houden. Door deze
bestemmingsreserve lKB te vormen zal de algemene reserve weer onder deze grens van 5%
uitkomen.
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Doordat elke werknemer per 1 januari 2016 de keuze heeft om te bepalen wanneer hij of zij
het vakantiegeld uitbetaald krijgt, zal er eind 2015 een systeemwijziging moeten plaatsvinden.
Door deze systeemwijziging kan de werknemer begin 2016 het over de periode mei tot en met
december 2015 opgebouwde vakantiegeld uit laten betalen. Dit leidt eind 2015 tot extra
eenmalige kosten van circa tl 344.969.

Begrotingswijzigíng 2014:
Op pagina 36 van het jaarverslag 2014, in de kolom "begrotingswijziging 1 juli 2014",zijn de
extra taken uit het dienstverleningscontract met de gemeente Voorschoten opgenomen, zoals
besloten in het DB van 16 juni 2014. Gemeente Voorschoten is in gesprek met gemeente
Wassenaar, over een eventuele verregaande samenwerking van deze twee gemeenten.
Hierdoor is het nog niet duidelijk tot welke Omgevingsdienst zij op uiterlijk 1 juli 2016 zai
toetreden. Dit heeft geleid tot een tijdelijke oplossing met ingang van 1 juli 2014: uitbreiden
van het bestaande dienstverleningscontract voor een periode van maximaal twee jaar met de
Omgevingsdienst West-Holland. Deze begrotingswijziging wordt door middel van het
vaststellen van de jaarrekening alsnog door het bestuur goedgekeurd.

Rapport van bevindingen Omgevingsdienst West Hofland 2014:
De jaarrekening 2014 voldoet aan de te steilen minimale eisen voor een goedkeurende
controleverklaring. Op het aspect rechtmatigheid is echter een verklaring met beperking
verstrekt.
Het gaat om drie contracten die boven de Europese aanlzzestedingagrensuitkomen van EUR
207.000 over een termijn van vier jaar. Het betreft het schoonrnaakcontract en twee bewust
uitgestelde ICT contracten , dit in verband met het Nieuwe Werken dat in 2015 op de planning
Staat.

Conciusíe
Vastgesteld in de vergadering van het aigemeen bestuur van 6 juli 2015,

D8 VOOFHW-ëf, de secretaris,

F. de Wit D.W.M. Eskes
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Aanbiedingsformulier voor AB
Versie ambtelijke verzending

Bijlage bij agendapunt 4
Datum 6 juli 2015
Onderwerp Jaarverslag 2014 Verseon:
Vertrouwelijk Nee
Doel van agenclering Besluitvormend
Toelichting door Derk Eskes
Bijlagen bij dit formulier 1. Jaarverslag/rekening 2014

2. SociaalJaarverslag 2014
3. Rapport van bevindingen Omgevingsdienst WestHolland 2014

Besluitpunten bestuur
1. ln te stemmen met de begrotingswijziging als gevolg van de extra taken uit het

die-nstverleningscontract van de gemeente Voorschoten.
2. ln te stemmen met de toevoegingen en onttrekkingen aan de besternmingsreserves en de

algemene reserve.
3. ln te stemmen met het voorstel orn vanuit het overschot in de algemene reserve van dit

jaar een besternrningsreserve individueel Keuzeßudget (IKB) te vormen
4. Vaststellen van het Jaarverslag 2014.

Aanleiding
Voor u ligt het Jaarverslag 2014 van de Omgevingsdienst West-Holland. Hierin wordt
financiële verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar.
De eindrapportages per deelnemer worden begin april beschikbaar gesteld aan de
milieuregisseurs en de financiële contactpersonen.

(Wettelijk) kader
ln het kader van de Wet gemeenschappelijke regeling dient er jaarlijks een jaarverslag te

worden opgesteld. Het jaarverslagwordt op 6 juli ter vaststelling aan het algemeen bestuur
van de dienst aangeboden. De vastgestelde jaarrekening dient voor 15 juli te worden
aangeboden aan het Ministerie van BinnenlandseZaken.

Aandachtspunten
Het resultaat voor bestemming bedraagt ti 234.255 positief. Daarna hebben er toevoegingen

en onttrekkingen aan de reserves plaatsgevonden, waarna het jaar afgesloten wordt met een

positief programrnaresultaat ad. E 88.028.

,1
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j

Overzicht opbouw exploítatieresultaat 2014
“_

Resultaat voor mutaties in reserves 234.255 *'7""
Resultaat Lumpsum Provincie 286.512
Bijdrage uitbreiding takenpakket gemeente 10.000
_Voorschoten

j

_
Toevoegingen aan reservea 296.512 "/'

Afschrijvingskosten verbouwing 39.000
Afschrijvingskosten bodemkwolíteitskoorten 35.039
fbestemmingsreserve)

froíectkosten/besluit [JB april 2012), 75.246,
Onttrelclcíngen aan reserves 156.285 +f*'

Exploitatieresultaat negatief 88.028 "'/"'

Na toevoeging van het resultaat ad. 688.028 bedraagt de omvang van de algemene reserve
eind 2014 E 1.019.169, mits vastgeateld in het algemeen bestuur van Sjulí 2015.

Ontwikkeling algemene reserve2014

Algemene reserve stand 314.2-2013 709.875 +/+

Resultoot Lumpaum Provincie 286.522 I
Bijdrage uitbreiding takenpakket gemeenie 10.000
Voor¿choten

Expfoitotieresultoot 2014 88.028
-Toevoegingenaan resenrea M k 1

384.540 4-/+

_ProiectkostenfbesluitDB april2012)
j

75.246
k

Unttrekkingen aan reserves *
R

ik W

kl 75.246 _/_

Algemenereserve stand 31-12-2014
R

1.019.169 +/'+

Bestemmingsreserve Individueel Keuzeßudget (lKB):
ln de CAC) 2013~20lS is afgesproken per 1 januari 2016 een nieuwe wettelijke regeling in te
voeren, zijnde het individueel l<euze8odget(lKBj. Dit leidt tot een eenmalige kostenpost van
rêi344.969.
Een bealuit moet worden genomen hoe deze eenmalige kosten te dekken. Er zijn twee keuzes:

1. Deze kosten via de lopende rekening in 2016 laten lopen. Dit resulteert aan het einde
van het boekjaar in een extra bijdrage van de deelnemers.

2. Nu op deze ontwikkeling inspelen en deze voorziene extra eenmalige uitgave te
dekken uit het overschot algemene reserve 2014 door hier een beatemmíngsreserve
voor te maken.

Na de toevoegingen en onttrekkingen bedraagt de algemene reserve 7,9 procent van de in
2014 gerealiseerde omzet. ln de nota Planning en Control 2014~2017, vaatgesteld op 9
december 2013, is opgenomen dat de algemene reserve niet hoger mag zijn dan 5 procent van
de omzet van het betreffende jaar. Hier willen we ons aan houden. Door deze
bestemmingsreserve IKB te vormen zal de algemene reserve weer onder deze grens van 5%
uitkomen.
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Doordat elke werknemer per 1 januari 2016 de keuze heeft om te bepalen wanneer hij of zij
het vakantiegeld uitbetaald krijgt, zal er eind 2015 een svsteemwijziging moeten plaatsvinden.
Door deze systeemwijziging kan de werknemer begin 2016 het over de periode mei tot en met
december 2015 opgebouwde vakantiegeld uit laten betalen. Dit leidt eind 2015 tot extra
eenmalige kosten van circa ti 344.969.

Begrotingswijziging 2014:
Op pagina 36 van het jaarverslag 2014, in de kolom "begrotingswijziging 1 juli 2014",zijn de
extra taken uit het ciienstverieningscontract met de gemeente Voorschoten opgenomen, zoals
besloten in het DB van 16 juni 2014. Gemeente Voorschoten is in gesprek met gemeente
Wassenaar, over een eventuele verregaande samenwerking van deze twee gemeenten.
Hierdoor is het nog niet duidelijk tot welke Omgevingsdienst zij op uiterlijk 1 juli 2016 zal
toetreden. Uit heeft geleid tot een tijdelijke oplossing met ingang van 1 juli 2014: uitbreiden
van het bestaande dienstverleningscontract voor een periode van maximaal twee jaar met de
Omgevingsdienst West-Holland. Deze begrotingswijziging wordt door middel van het
vaststellen van de jaarrekening alsnog door het bestuur goedgekeurd.

Rapport van bevindingen Omgevingsdienst West Holland 2014:
De jaarrekening 2014 voldoet aan de te stellen minimale eisen voor een goedkeurende
controleverklaring. Op het aspect rechtmatigheid is echter een verklaring met beperking
verstrekt.
Het gaat om drie contracten die boven de Europese aanbeatedingsgrens uitkomen van EUR
207.000 over een termijn van vier jaar. Het betreft het schoonrnaakoontracten twee bewust
uitgestelde lCT contracten , dit in verband met het Nieuwe Werken dat in 2015 op de planning
staat.

Conclusie
Vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2015,

De voorzitter, de secretaris,

F. de Wit 0.W.M. Eskes
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Financieel Jaarverslag 2014

Vast te stellen in het algemeen bestuur van 6 juli 2015
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Inleiding

Voor u ligt het financieel jaarverslag van 2014. Een jaar waarin de plannen rondom de
Veranderagenda 'echte' invulling hebben gekregen en in 2015 nog verdere invulling
krijgen.

Anders dan anders, begin ik mijn inleiding niet met het financiële resultaat, 'grote'
afwijkingen tussen de begroting en realisatie, of wel/nietbehaalde doelstellingen, maar

met de veranderagenda van de Omgevingsdienst We-st~Holland.Het jaar 2014 was
namelijk het jaar waarin de meeste technische veranderingen zijn gerealiseerd. De

veranderplannen, resulterend uit de Strategienota 2013-2017 en managementvisie
beginnen hun vruchten af te werpen. Voor het behalen van de doelstellingen uit het
veranderprogramma liggen we op schema. Zoals bij de tweede periodieke rapportage

aangegeven, zijn deze rapportages ingericht conform de nieuwe organisatiestructuur en

op basisvan de productdienstencatalogus (PDC). in het eerste kwartaal van 2015 wordt

gestart met het automatiseren van deze rapportage. Dan richten we een rapportagetool

in, waardoor we met de virtuele druk op de knop kunnen gaan rapporteren. De

afstemmingsstructuur waarin we de aclvlesgroepen Inhoud en Financiën & juridische zaken

hebben geïntroducteerd is een succes en daar gaan we onverminderd mee door. Het

accounthouderschap blijkt ook aan te slaan. Als dienst hebben we beter Contact met onze

deelnemers, waardoor we adequater kunnen reageren. ik ben trots dat ik op deze plek een

aantal mooie resultaten mag laten optekenen.

We zijn er nog niet. Het veranderprogramma is technisch afgerond, maar de cultuur van de

organisatie heeft aandacht nodig. We komen van ver, maar gelukkig zijn er ook de eerste

positieve signalen. De ontwikkeling bij onze medewerkers op politieke sensitiviteit en

klantgerichtheid nemen toe. Het moet nog beter, het wordt nog beter.

Naast de positieve resultaten vanuit het veranderprograrnrna, zijn wij trots om u een

positief exploitatieresultaat te mogen presenteren. Het exploitatieresultaat bedraagt

E 88.028 positief.

Drs. D.W.M. Eskes
Directeur Orngevingsdienst West-Holland
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1. Paragrafen
1.1 Lokale heffingen

Deze paragraaf is niet van toepassing op de Orngevingsdienst West-Holland.

1.2 Weerstandsverrnogen en Risicomanagement
Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate de Omgevlngsdienst in staat is
tegenvallers op te vangen.

Weerstandsvermogen
Het vveerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapacitelt en de
risico's die niet anderszinszijn ondervangen. Het minimaal aan te houden
weerstandsvermogen is afhankelijk van de grootte van de gemeensehappelljke regeling, de
te onderkennen financiële rislco's en het reserve- en voorzieningenbeleid (BBV, artikel 11).
in de nota Planning en Control 2014-2017, vastgesteld op 9 december 2013, is opgenomen
dat de algemene reserve niet hoger mag zijn dan 5% van de omzet van het betreffende
jaar. Als de algemene reserve boven deze grens van 5% uitkomt, worden de resultaten
verrekend met de deelnemers. Daarnaast is in de gemeenschappelijke regeling
opgenomen dat de deelnemersverantwoordelijk zijn voor een eventueel tekort van de
Omgevíngsdlenst.

Weerstandscapaclteit
De weerstandscapacíteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote
kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken. Het gaat daarbij voor de
Omgevingsdienst om de volgende elementen:
I' De post onvoorzien. ln de begroting 2014 van de Omgevlngsdienst is geen post
onvoorzien opgenomen.
I Het vrij aanwendbaar deel van de algemene reserve. De omvang van de algemene
reserve bedraagt eind 2014 ti 1.019.169, mits vastgesteld in het algemeen bestuur van 6
juli 2015. Het maximum van de algemene reserve van ë 761.270, is gebaseerd op 5% van
de omzet van het betreffende jaar, zoals is vastgesteld in de nota Planning en Control
2014-2017. ln 2014 betekent clit een overschot in de algemene reserve van êl257.899. ln de
nota planning en control wordt aangegeven dat dit resultaat moet worden verrekend met
de deelnemers. in de CAC) 2013~2015is een afspraak gemaakt over het invoeren van een
individueel Keuzeßudget (ll<B)per 1 januari 2016. Hierdoor zal de overjuni tot en met
december 2015 opgebouwde vakantiemitkeríng in 2016 extra uitbetaald worden en zijn de
lasten in 2016 (eenmalig) 6 344.969 hoger. Om dit te compenseren wordt voorgesteld
vanuit het overschot in de algemene reserve van dit jaar een bestemmingsresenfe te
vormen die in 2016 geheel wordt ingezet. Voorgesteld wordt het resultaat van 2014 te
gebruiken om deze reserve te vormen om daarmee te voorkomen dat het resultaat in
2015/2016extra wordt belast (en dat daarmeede deelnemersalsnog een extra bijdrage
moeten leveren voor het ll<B).
I De stille reserves. De Omgevíngsdienst beschikt niet over stille reserves.
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*M De ontwikkeling van de algemene reserve wordt in onderstaande tabel weergegeven.

.mm
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W” _Toéúoegingenaan reserves 384.540 4./+

-~›~ Onttrøkkingen aan reserves * 75.246 ./-

Ontwikkeling algemene reserve 2014

Voorschoten

Algemene reaerve stand 31~12-2013 709.875 +/+

Resultaat Lumpsum Provincie 286.512
Bijdrage uitbreiding takenpakket gemeente 10.000

Explaitatieresultaat 2014 88. 028
_

Profectkosten(besluitDB april 2012) 75.246

Algemene reserve stand 31-12-2014 1.019.169 +/+
M Tabel 1: Ontwikkeling van de algemene reserve.

*Dit is exclusiefde eventuele onttrekking aan de algemene reserve ad. 6344969 om een besterrnmingsreserve te varrnen
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Risicomanagement
ln 2015 vindt een grondige analyse van de risico's plaats. Aan de hand van het instrument
risicomanagement worden de risico's in kaart gebracht en gerelateerd aan het
weerstandsvermogen van de Omgevingsdierist. Vooruitlopend op deze analyse staan
hieronder de risit:o's die voor 2014 en verdere jaren van belang zijn en voortkomen uit een
eerste inventarisatie alleals input client voor de hiervoor genoemde grondige analyse in
2015.

i.
_ .„ in .,=›„ ,..„«.„›«if,«›-<.›„„.„› „ , ,~„ ›.i›.›,~ .. ›››ii.~-,›„,i››,:. „,..,„ ›„„„;lii=i<„„~„.~›i~~f.f~frii:i.,r«iw.~iiii\=iirninill"ni ltiter* ?.?„„ti„m° 'ifiii ii//fi /1 ,iii

Ontwikkelingen in de
begroting

r / r _

In de begroting worden nieuwe taken
opgenomen (vn bouwen), waarvoor de
Orngevingsdienat nog geen ervaringscijfers
heeft Tus:-ien loegroting en realisatie beataat
een mogelijke afwijking.

Gedurende het jaar is er regelmatig contact
met de betreffende gemeenten. Eventuele
aanpassingen worden in oeperiodieke
rapportages opgenomen

Ontwikkelingen NlE'T in
de hegroting

Van een aantal nieuwe raken is bekend dat
ze overkomen. De inschatting van de korten
is nog onnauwlteurig en niet opgenomen in
de begroting.

üeze taken worden behandeld in het hoofdstuk
Ontwikkelingen MET in de begroting. ln de
loop van het jaar worden afspraken met de
gemeenten gemaakt.

inhuur van peraoneel De bezetting kan te laag zijn om alle
reguliere- en extra taken uitte voeren.
inhuur is dan mogelijk.

Door het management wordt healotenover de
inhuur van personeel (tegen een tarief dat
sterk kan variëren ten opzichte van het
uurtarief van de Omgevingsdienat) of de inzet
van vast oersoneel.

incidentele budgetten Een áeel van het structurele takenpakket
komt ten laste van incidentele
lprojectjloudgetten. Zodra deze incidentele
budgetten bij de gemeenten aflopen heeft
de ODWH personeel in dienst waarvoor geen
dekking is.

Per jaar afspraken maken met de gemeente en
zo nodig bezuinigingsmaatregelen treffen.

Subsidieinkomsten Een deel van de reguliere taken van oe
Cimgevingadierist zijn gedekt door subsidie;
Het gaat om cie volgende taken:
~ Externe Veiligheid
~ Gevelaanering
~ Wbb

De subsidíegelden worden ingezet voor de
financiering van materiële kosten en van
tormatieplaetsen (d.m.v. inhuur).

Gemeentelijke FPU~
regeling

Op grond van sectorale verplichtingen moet
de Orngevingsdienst een deel van de FPU~
kosten voor haar rekening riemen.

Boor effectuering van de afspraken met GEL
plussers halverwege het jaar (gemeld in de ZE
Burap 2014) heeft de UDWH geen personeel
meer dat gebruik kan maken van een FPU-
regeling.

Frictlekosten De Omgevingsdienst maal-stkosten voor het
loten afvioelen van personeel, zoals
loopbaanbegeleidingen UWV-kosten.ln
2014 bedragen de frictiekosteri ti 100.950, ~

in de financienrigssysternatiek, zoals
opgenomen in de nota Planning en Control
2014 ~ 2017, zijn afspraken gemaakt over het
vaatleggen en inzichtelijk maken van de
bezulnigíngs~en frictiekosten en de bijdragen
daarin van de deelnemers.

Financieel Kader
gemeenschappelijke
Regelingen Hollands
Midden

Financieel Kader wijkt af van de spelregels
over indexering vastgelegd in de nota
Planning en Control 2014 - 2017

indexering uit de brief van het bestuurlijk
overleg leidt tot (aanvullende) bestuurlijke
besluiten om te bezuinigenol' taken te
heroverwegen (en daarbij horende
frictiekosten).

Externe ontwikkelingen Wettelijke ontwikkelingen vragen om
lde¿lnvesteringen.

indien de exploitatie geen ruimte biedt wordt
een beroep gedaan op het
weerstandaverrnogen of wordt een extra
bijdrage gevraagd van de deelnemers.

Rechtsgedingen Risico's die voortvloeien uit rechtsgedingen
als gevolg van handelenvan de OBWH
(reguliere taakuitvoering).

Een verzekering is afgesloten voor
rechtsbljetand en aansprakelijkheid met een
daarbij gebruikelijke dekking,

Technische incidenten Technischeincidenten zoalsgebouw, lCT,
administratieveorganisatie, archief ed.

Dezeworden (deels) gedekt door een
verzekering en in voorkomend geval wordt een
beroep gedaan op het weerstandsverrnogen.
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Liittreding Alphen aan
den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft
besloten uitte treden en de taken per 1 januari
2016 onder te brengen bij de Omgevingsdienst
Midden-Holland.

Met Alphen aan den Rijn en de
Cmgevingzdienst Midden~l-lolland worden
overdrachtsafspraken gemaakt en de hoogte
van de frictiekosten bepaald.

Toetreding nieuwe
deelnemers

Door toetreding van nieuwe deelnemers aan
de gemeenschappelijke regeling wordt de
formatie van de Omgevingsdierist uitgebreid
(door overkomen van personeel of vanwege
nieuwe vacatures). Dit nieuwe personeel moet
gehuisveat worden

Er wordt bij elke uitbreiding bekeken of het
huidige pand nog geachilrt is (na de
noodzakelijke verbouwing) of besloten moet
worden tot verhuizing.

Contractgemeenten [le Omgevingsdienat werkt (nog) op
contractbasis voor de gemeenten Katwijk en
Noordwijkerhout.

Om het bedrijfsrisico in voldoende mate af te
kunnen dekken zijn langlopende contracten
van belang, üit risico verdwijnt omdat alle
gemeenten (het voornemen hebben te) gaan
toetreden.

Uitvoeren
veranderagenda

De Omgevingsdienat is een groot, door het
bestuur vastgesteld, veranderprograrnma aan
het uitrollen. Voor wat betreft de
doelstellingen van de projecten die daarmee
gepaard gaan, ligt de Omgevingadienst op
schema.

in voorkomend geval wordt een beroep
gedaan op het beschikbare
weerstandsvermogen (algemene reserve).
Voor 2014 wordt het bestuur voorgesteld een
bedrag van G 75.246, - te onttrekken aan de
algemene reserve.

Wet dwangsom en
beroep bij niet tijdig
beslissen

Deze wet heeft tot gevolg dat als de
Omgevlngsdienst niet binnen de wettelijke (of
redelijke) termijn beslist op een
vergunningaanvraag, de aanvrager het
bevoegd gezag in kwestie een brief leensoort

ingebrekeatellirig) kan sturen met een aanvraag
voor een dwangsom.

Termijnen om te beslissen worden
nauwlettend bewaakt. Het in 2014 ingerichte
5ervicebur0 vervult daarbij een belangrijke rol.

Wenaen deelnemers
variëren

Te grote variëteit in wensen van deelnemers
waardoor niet de gewenste en noodzakelijke
efficiency kan worden bereikt.

Deelnemers worden scherp gehouden aan de
standaardafspraken zoalsvastgelegd in de PIJC
en ZTCen de werkoiannenmet bijbehorende
KPl's. Maatwerkverzoeken leveren meerkosten
op voor betreffende deelnemer.

Rechtrnatigheíd Gedragsrisicdaz integriteit, fraude, misbruik
van bevoegdheden, rechtmatigheid

Een goede inrichting van de administratieve
organisatie en interne controle op basis van

een intern controle- en auditplan.

Imago en
Beeldvorming

Het effect van besluitvorming bij crisis op het
imago van respectievelijk beeldvorming over
de organisatie,

Risicomanagement helpt bij het borgen b van
de Veiligheid in/vande leefomgeving is/wordt.
Anders gezegd: Wat wordt de buitenwereld
beter van het optreden van de ODWH? De
externe focus kan vorm krijgen door een goede
informatievoorziening. .

1.3 Onderhoud kapitaalgoederen
De Omgevingsdienst bezit apparatuur, automatisering, meubilair en heeft de verbouwing

van het gehuurde pand aan de Schipholweg in 2012 gerealiseerd, De duur van het

huurcontract wordt als uitgangspunt genomen voor de afschrijvlngstermijn. Het

onderhoud dat op de inventaris gepleegd wordt, is als last in het exploitatieresultaat

opgenomen.

1.4 Financiering

Algemeen
Gegeven de Wet Financiering DecentraleOverheden (Wet FIDO), die in januari 2001 in

werking is getreden, is elke gemeente of gemeenschappelijke regeling verplicht een

financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de

ontwikkelingen aangegeven rond de kasgeldlirniet, de ontwikkelingen wat betreft de

de verwachte toe en/ofafname van geldleningen of uitzettingen enrente~ en risiconorm, -
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het verdere beleid over treaeury. De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en
mag bewegen worden geformuleerd in het treasury statuut van de dienst.
Alle deelnemers, zowel deeinernende gemeenten, provincie als contractgerneenten,
ontvangen voorschotnota's op basisvan de volgende verdeling:
1 Eerste kwartaal: 25%
I' Tweede kwartaal: 30%
I Derde kwartaal: 25%
I Vierde kwartaal: 20%

Een aantal deelnemers heeft in de loonvan het jaar aanvullende offertes aangevraagd. De
voorschotten zijn hier niet ooaangepast. Hierdoor wijkt het resultaat en het bedrag nog te
betalen/ontvangen van die deeinemers van elkaar af.

Rentevisie
De Orngevingedienst heeft geen leningen lopen.

Koera~en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien dit de mogelijkheid dat
de financiële activa van de organisatie in waarde verminderen als gevolg van negatieve
koersontwikkelingen. De Orngevingsdienst bezit geen derivaten en er is geen sprake van
koersrisico.

Valutarisicobeheer ie het beheersen van ris=.ico'sdie voortvloeien uit de mogelijkheid dat
op een bepaald moment de waarde van de vreemde valutastromen, uitgedrukt in eigen
valuta, afwijkt van hetgeen verwacht werd op het beslissingsrnoment. Op dit moment
bezit de Omgevingsdienst geen vreemde valuta en is er geen sprake van een valutarisico.

Rente- en risiconorm
De Orngevingsdienat heeft geen schulden. Er is geen sprake van een mogelijk renterisico.
De rente met betrekking tot de vooruit ontvangen gelden van het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)zijn dit jaar verwaarloosbaar te noemen
en om deze reden niet toegevoegd aan de NSL-subsidie.

Liquíditeitenplanning
Omdat de Omgevingsdienat met voorschotnota's werkt , waarbij rekening is gehouden met
ons uitgavenpatroon, is het niet nodig een liquiditeitenplanning op te stellen.

Financieringsrisico's
Omdat de deelnemendegemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het financiële
beleid van de Umgevingsdienst en zich verplicht hebben de tekorten in zijn geheel
gezamenlijk te dragen, zijn er geen financieringsriaicds.

Schatkistbankieren
Op 15 december 2013 zijn de wet verplicht echatkistbankierenen de minieteriële regeling
schatkistbankierendecentrale overheden van kracht geworden (artikel 7, lid 2 van de
regeling schatkistbankieren). Alle decentrale overheden moeten vanaf deze datum hun
overtollige middelen aanhouden in de achatkist. Dit gebeurt op een rekeningcourant bij
het Agentschap van het ministerie van Financiën. Het is toegestaan een relatief klein
bedrag aan overtollige middelen buiten de schatkist aan te houden. De hoogte van het
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drempelbedrag is afhankelijk van de begrotingsomvang van een decentrale overheid. voor
de Umgevingsdienst gaat dit um een bedrag van ä 250.000.

Kasgeldlímíet
De Omgevingsdienst is in 2014 binnen de kasgeldllmiet gebleven.

Owerxicht Kasgelúlimicet Eedragem in aunzfs
fl*kvváñtaal26kwartaal Zielcvšártaal 4” kwa rta al

Z 5 zE.
_

In procenten van de grondslag
ln bedrag

Opgenomen gelden < 1 jaar
išchuld in rekening courant
Ge¿tarte gelden dom' derden < 1 jaar-

Dveríge geldleni ngen niet zi¿nde vaste schuld

Mlan¿zzdamirldßlf¿
Canta ntfs gelden in kas
Tegueden ln rekening courant

Overige uitstaande gelden < 1 jaar

Z 5 E. .

Totaal netto vl oïtende schuld
Tøegestane kasgeldlimiet
Rui mte

8,20%
1.060.496

2.649.196
0
0
0

3.830.159
890.382

2.071.345
1.060.496

8,20%
1.060.496

2.551.836
0
0
0

4.837.122
657.594

2.942.881
1.050.496

8,20%
1.060.496

3.260.369
0
O
0

4.096.550
1.765.951

W
2.602.240
1.060.496

8,20%
1.060.496

2.142.363
Cl
0
O

3.150.776
321347

1.340.360
1.060.496

3.131.842 4.003.376 3.662.736 2.400.856

Tabel 2: Overzicht Kasgeldlimiet
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1.5 Bedrijfsvoering

Ontwikkelen op klantgerichtheid
Sinds begin dit jaar werkt de Urrigevingsdienst aan het project Ontwikkelen op
klantgerichtheid. Met een directe meetmethode wil de dienst per product in beeld krijgen
waar haar opdrachtgevers tevreden of minder tevreden over zijn.
De Orngevingsdienst is begonnen met het meten van de tevredenheid over producten van
de afdeling Advies. De reeuitaten hiervan zijn bemoedigend en leerzaam. Als
opdrachtgevers aangeven minder tevreden te zijn, dan neemt de Orngevingsdienst
contact op om te bespreken wat de redenen hiervoor zijn. Zo krijgt zij goede tips voor de
verbetering van haar dienstverlening. Deze suggesties zijn inmiddels meegenomen in de
cursoa Klantgerichtheid, die alie medewerkers van de afdeling Advies in 2614 hebben
gevolgd.

in 2015 breidt de Omgevingsdienst het onderzoek verder uit, te beginnen naar de afdeling
Toezicht & handhaving. Dan gaat de dienst bedrijven bevragen over de aanpak van haar
toezichthouders die milieucontroles uitvoeren. Een goede verstandhouding draagt immers
bij aan verbetering van de informatieoverdracht en motivatie van bedrijven om ervoor te
zorgen dat zij voldoen aan de wet- en regelgeving.

"tevredenheid
Il LIF!-

4 i

onievrede ii

M tevreden

il zeerte vie den

Tabei 3: Tevredenheid opdrachtgevers Cirngevingsdienst in 2014

Serviceburü
in 2014 zijn er mooie stappen gezet naar een professioneel Serviceburü. Het Serviceborü
is ontstaan na de reorganisatie van aprii 2014, waarbij het oude documentaire
informatievoorziening, de procedurekamer en het secretariaat zijn samengevoegd. De
doeisteiiing van het Serviceburö is om 80% van de binnenkomendevragen van klanten
direct te beantwoorden. De realisatie van deze doelstelling is eind 2015 voorzien. Orn de
doelsteiiing te realiseren zijn de volgende projecten gestart:
'I' herinrichting systemen en processen
'I introductie zaakgericht werken
I verbeteren telefonische bereikbaarheid

in 2014 is het contract van de gemeente Voorschoten uitgebreid. De uitvoeringstaken van
de gemeente Voorschoten ~ data en dossiers - zijn daarvoor beschikbaargemaakt en
gesteid in de daarvoor bestemde systemen.
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iCT
2014 heeft in het licht gestaan van het effectueren van de Strategienota en het
Uitvoeringsplan. Begin 2014 is de organisatie ingrijpend gereorganiseerd met op allerlei
gebied gevolgen voor ICT: herschikking van functies en autorisaties en een omvangrijke
interne verhuizing. Daarnaast is veei aandacht gegeven aan zaakgericht werken en de
inrichting van processen binnen de bestaande systemen.

Het pakket LIAS is aangeschaft om managementinformatie naar een hoger
kwaliteitsniveau te kunnen tiilen. De implementatie hiervan zal begin 2015 plaatsvinden.

De technische infrastructuur voor databases en opslag is vernieuwd om de zwaardere
beiasting door bovenstaande ontwikkelingen te kunnen faciliteren.

Vervanging van werkplekapparatuur is in (2013 en) 2014 waar mogelijk uitgesteld, vanuit
bezuinigingsoogpunt, ontwikkelingen rond 'het Nieuwe Werken' en een te verwachten
grotere behoefte aan de mogelijkheden om mobiel te kunnen werken.

Het beieid van lCT verschuift geleidelijk in de richting van 24/7beschikbaarheid, mobiliteit
en business continuïteit. Om de omslag naar 24/7beschikbaarheid te kunnen realiseren
wordt Cioud computing verkend. in 2014 is in dit kader Outlook (email/agenda/contacten)
als eerste gebruikstoepasaing naar de Cloud gebracht. Daarnaast zijn in 2014 de
voorzieningen voor Mobile Device Management aanbesteed. Dit heeft nog niet tot een
keuze of projectopdracht geleid.

Naar aanleiding van een advies over informatiebeveiliging is informeel een Security Officer
aangesteld en worden eecurity incidenten bijgehouden. Andere aanbevelingen uit het
rapport worden in 2015 opgepakt.

Kwaliteitszorg
2014 was een bewogen jaar waarin onderstaande ontwikkelingen hebben bijgedragen aan
het wijzigen en uitbreiden van het kwaliteitssysteem:
I invoering van een gemeenschappelijke PDC iproducten- en dienstencatalogus)
I invoering van een gemeenschappelijke ZTC (zaaktypencatalogus)

De veranderingen zijn gericht op het realiseren van de in de Strategienota geformuieerde
veranderdoelen, wettelijke taken en verbetering van de dienstverlening en worden
vertaald in het kwaliteitssysteem van de Omgevingsdienst.

De huidige PDC is een geüniformeerde PDCvoor vijf Omgevingsdiensten. Het betreft de
Cimgevingsdienst Haaglanden, DCMR, OZHZ, ODMH en ODWH. Dit zorgt voor meer
transparantie richting de opdrachtgever.

ln 2015 zal er een hernieuwde lS0 certificering plaatsvinden waarbij de huidige processen

worden herijkt met de PDC en ZTCals uitgangspunt.
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Inkoop
Marktplaats inhuur extern personeel
De Omgevingsdienst is begin 2014 gestart de externe lnhuurfuncties openbaar te
publiceren en te werven met behulp van de inhuurdeak. inhuur is de grootste
beïnvloedbare inkooppost. Door de regels die de inhuurdesk stelt, is de recht- en
doelmatigheid voor de inhuur geborgd.

inkoop lCT
De op één na grootste beinvloedbare inkooppoet binnen de Orngevingsdienst is lCT. in
2014 heeft een onderzoelcstraject plaatsgevonden naar de uitgaven en contracten op het
gebied van iCT„ Dit heeft geresulteerd in een iCT-inkoopstrategienotitie die begin 2015
wordt vaatgesteld.

inkoop Adviesdiensten
ile derde grote beinvloedbare inkooppost binnen de Omgevingsdienst is advies. ln 2014
heeft een aantal meervoudig onderhandse aanbestedingen voor advies plaatsgevonden.
inmiddels is een projectgroep gestart om te komen tot een raarncontract op het gebied
van adviesdienetenvoor bodernzaken. Naar verwachting beschikt de dienst in de loop van
2015 over dit raamcontract.

Herijking Planning 8: Control
ln 2013 ia de Orngevingsdienat gestart met de herijking van de Planning & Control cyclus.
De uitkomsten van het klanttevredenheidaonderzoeken de nieuwe Strategienota vormden
hiervoor mede de aanleiding. De herijking is in een aantal deelprojecten opgesplitst en
omvat zowel de beleidsmatige als de financiële cyclus..voorieder deelproject is
beschreven welk doel het heeft, welk resultaat het moet opleveren en op welke wijze dit
georganiseerd wordt. De herijking vindt plaats in nauwe samenwerking met de gemeenten
en de provincie Zuid-Holland.

Speerpunten 2014
ln 2014 is er verder gewerkt aan de verschillende onderdelen van de herijking. Allereerst is
vastgesteld dat de iaasissystemenvoldoen aan de wensen en eieen van de
Omgevingsdienst. Verder is uitgebreid atilgestaan bij de wijze waarop intern en extern
gerapporteerd wordt. Geconcludeerd is dat de wijze van rapporteren nog niet optimaal is
ingericht. in de loop van 2014 een traject gestart waarin een business intelligence tool
(LEAS)is aangeschaft. ivlet deze tool wordt het mogelijk om integraal te rapporteren over
de bestede uren, aantal geleverde producten en de behaalde financiële resultaten van de
Orngevingsdienst.

Doorkiik2015
in 2015 wordt verder gewerkt aan de inrichting van de business intelligence tool waardoor
het mogelijk wordt om makkelijker en efficiënter te rapporteren. Daarbij hoort ook het ,in
samenspraak met gemeenten en provincie Zuid-Holland, inrichten van de rapportages.
Daarnaast krijgen de in de nota Planning en Control 2014 - 2017 vastgelegde producten
verder vorm. Begin 2015 is de Kadernota 2016 - 2019 door het algemeen bestuur
vastgesteld. Deze nota bevat naast financiële ook inhoudelijke kaders voor de begroting
2016. Ook zijn begin 2015 de in sarnenepraak met de gemeentes opgestelde werkplannen
2015 vastgesteld. De inhoud van deze werkpiannen vormen de basisvoor de
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verantwoording aan gemeentes en provincie door middel van periodieke rapportages en
eindrapportages per deelnemer.

1.6 Verbonden partijen

Deze paragraaf is niet van toepassing op de Omgevingsdienst.

1.7 Grondbeleid
Deze paragraaf is niet van toepassing op de Omgevingsdienst.

1.8 Gebeurtenissen na balansdatum
Uittreding Alphen aan den Rijn

De uittreding van Alphen aan den Rijn wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2016.
Hierdoor is een zorgvuldige voorbereiding van de overdracht mogelijk en kan 'inwerk~
vertraging' in 2016 worden voorkomen.

Medewerkers

Na een gezamenlijke verkenning door ODWH, Alphen en ODMH en op basis van het
principe 'mens volgt werk' wordt 20,76 fte ondergebracht bij ODMH. Daarnaast ontstaat
een boventalligheid van 6 fte, waarvan 2 fte binnen de ODWH wordt opgelost. De
overblijvende 4 fte boventalligheid wordt door Alphen aan den Rijn opgelost.

Financiën

Doordat de uittreding een jaar later ingaat dan oorspronkelijk door Alphen was gewenst,
kunnen de kosten hiervoor aanmerkelijk worden verminderd. Als alles volgens afspraak
verloopt, betaalt Alphen aan den Rijn een bedrag van 1,165 miljoen euro aan DDWH voor
de uittreding. Als de overname van de 4 fte boventalligen niet wordt gerealiseerd, dan
komt daar nog een bedrag van 635.000 euro bij.

Vervolg

Urn de overdracht in goede banen te leiden stelt de reeds bestaande projectgroep
'Overdracht milieutaken' een draaiboek op. Daarin wordt de gefaseerde overdracht van
dossiers en het overplaatsen van medewerkers geregeld.

Het AB heeft ingestemd met dit voorstel. De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn moet
zich hierover nog uitspreken. ln het voorstel wordt wel de kanttekening geplaatst, dat als
naar inzicht van alle partijen concreet zicht is op een fusie dan wel vergaande
samenwerking tussen de ODWH en ODMH, het uittreclingsproces moet worden
opgeschort.
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2.Jaarrekening
2.1 Balans per 31 december 2014

(ín euføfai 31 december 2014 31 dmzeembér2ø1z""

Vaste activa
Materiële vaate activa met economisch nut
immateriële vaste activa met economiach nut
Tataal vaste activa

Víottende activa
Uitee¿zettingen (rentetypísche taoptijd <1één jaar)
\førderšngen op openbare lichamen
Debiteuren
Clverige vorderingen
Schatkistbankieren

Liquide míddeken

Gverfopende activa
Tetaaí vkzttende activa

Totaal activa

Vaste passiva
Eigen vermøgen
Algemene reserve
Exploitatieresultaat 2014
Bestemmingsreserves
Vaorzíeningen
Totaal vaste passiva

Vluttende passiva
Netto všettencie schuiden (rentetypische íoøptšjd ~céén jaar)
Crediteuren
Overige schulden

Overiøpende passiva
Totaal vlottenáe passiva

Totaal passiva

1.307.003
81.138

2.142.749
117.178

1.888.141 1.888.141 2.259.927 2.259.927

560.787
175.231
195.400

2.912.072

1.075.679
110.116

70.530
3.400.000

3.843.490 3.843.490 4.656.325 4.656.325
.nm-»-n

248.704

403.731

203.341

220.456
4.495.925 5.030.122

931.141
88.028

352.649
0

6.384.065

600.373
109.502
427.688
132.159

7.340.049

1.371.818 1.371.818 1.269.722 1.269.722

329.153
1.832.760

352.042
1.633.476

2.151.913 2.161.913 1.935.5131.985.510

2.850.335 4.084.810
5.012.248 6.070.328

6.384.066 7.340.049

Tabe! 4; Baians per 31 december 2014
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Besluit Begroting en Verantwoording
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en
Verantwoording provincies en gemeenten (BBV), de financiële verordening en de nota

Planning en Control 2014 - 2017. De toegepaste waarderingagrondslagen voor de activa en

passiva zijn ten opzichte van het voorgaande jaar ongewijzigd gebleven.

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingprijs,
onder aftrek van de op de economische levensduur gebaseerde afschrijvingen, zoals
bedoeld in artikel 64 van het BBV . De materiële vaste activa worden afgeschreven in een

termijn en op een wijze, die is vastgesteld door het bestuur in de begroting 2014. Hierin

volgt de Omgevingsdienst zowel het beleid van het BBV als de eigen financiële
verordening.

immateriële vaste activa
De afschrijvingskosten worden lineair ten laste van de exploitatierekening gebracht op

basis van de economischegebruiksduur van het immaterieel actief.

Vlottende activa
De vorderingen, overlopende activa en liquide middelen worden gewaardeerd tegen de
nominale waarde, verminderd met de noodzakelijk geachte voorzieningen, zoalsbedoeld

in artikel 39, 40 en 40a van het BBV.

vlottende passiva
De vlottende schulden en overlopende pasaiva worden gewaardeerd tegen de nominale
waarde, zoals bedoeld in artikel 48 en 49 van het BBV.

Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de besternmingsreserves

en het saldo van de rekening van baten en lasten.

Voorzieningen
De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
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2.2 Toelichting op de balans W

Materiële vaste activa
.Materiëlevam:activà

ï
V W

~ .b.t.
taatreding

“ Prwânciaín
. mp l

(ínèum's}
u L

WvarbøuwlngVerbnwvvlng Inventaris,
ächíplmlwng Schiplmlweg _ inficlxtingâ

`

rn üßßâfätüüf

Tntaat

Aanschafwaarde begin 2014 1788.31?
ßij: investeringen boekjaar 2014 0
Af: desinvestering boekjaar 2014

_
U

U

387.515
12.020

V0

1.430.676
51.107

0

4.106.503
63.127

0,
Aanschafwaarde einde bnekiaar 1.788.317 399.535 1.481.783 4.169.635

Mschrljvingen t/rn 2613
Afschrijvingen boekjaar 2014

229.108
142.882

675.560
83.716

1.059.093
172.275

1.963.760
3.98%,

Afschríjvíngen t/m einde hoekjaar
L

371.939 759.276
il

i.2a1.aèa2.362.632

Boekwaarde einde boekjaar 2014 1.416.328
¿fschrljvingsterfnijnsn 15 jaar

140.260

8~10im2r 3 tot 10fam*
250.415 1.ao7.zm:-I

Tabel 5: Materiële vaste activa

immateriële vaste activa
immateriële vaste: activa

` 

4 J_bade§nkwalíteiu&aartenL

Aanschafwaarde begin 2014 188.868
Bij: investeringen boekjaar 2014 0
Af: clesinvesteríng boekjaar 2014 0
Aanschafwaarde einde boekjaar 180.868

Afschrijvíngen t/m 2013 63.691
Afschrijvíngen boekjaar 2014 36.039
Afschrijvingen t/m aínde baekjaar 99.730

 |
.ß¿¿fwfde ef¿deløelëza¿r2014 ElmAfschriivíngstermiinen

L, 5 fuer
Tabel 6: immateriële vaste activa {bcdemkwaliteitskaartenjl
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Rentetypísche looptijd korter dan één jaar
Vorderingen op openbare iirzhamen
(in e-uro'5}

Ivm In U V 1 :nn:

31-12-2014 31-«12~2013
Afrekening gemeente Voorschoten
Afrekening gemeente Leiden
Afrekening gemeente Kaag & Braassern
Afrekening gemeente Rijnwoude
Afrekening gemeente Nieuwkoop
Afrekening gemeente Teyiingen
Afrekening gemeente Aipnen aan den Rijn
Afrekening gemeente Zoeterwoude
Afrekening gemeente Hillegom
Afrekening gemeente Lisse
Fesgeiden (NSL)gemeente Leiden
Provincie Wabo
Externe Veiiígheid 4e kwartaai 2013
Gemeente Alphen aan den Rijn Latexfait
Gemeente Nieuwkoop Noordse Buurt
Servicepunt 71 te Leiden
Gemeente Leiden
Umgevingsdienst Midden Hoiland
Gemeente Teyiingen project intratuin
Gemeente Teviingen
Gemeente Zoeterwoude

_GemeenteNoordwij_lg__(extrauren bovenop Lumpsum)

6.995
83.353
16.819

0
0

4.034
0

32.967
35.578

3.118
54.707
39.365

0
0
0

123.799
85.149

409
O
0
0

74.495

0
O

2.010
40.057
47.696

0
107.065

35.961
1.990

0
591.017

8.777
78.784
94,466

18.703
0
0
0

4.914
500

24.988
18.753

Eindsaido boekjaar: 560.787 1.0*/s.f›79`
Tabei 7: Vorderingen op openbare iichamen

Debiteuren
Er zijn in 2014 geen vorderingen, wegens oninbaarheid, afgeboekt.

Gverige vorderingen
(ín euros) 31~1Z~2014 3í~12~2ü13
inhoudingen cafeta riamodei
RDOG afrekening gebruik kantine 2013
Wijk en Wouden
Subsie EV 3e en 4e kwartaai
Afdracht IZA
Pen:-zioenafdrachtWG en WN
Overige vorderingen

6.235
2.846

22.983
157.567

2.130
0

3.639

10.320
1.733

22.666
0
0

27.762
3.049

Eindsaldoboekjaar: 195.4001
11

70.530

Tabei 8: Overige vorderingen
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c a¿risfbanitieren V V V VV VV VV

in eafaeg _
V

a1-224014 a1~12_-gma
Schatkistbankieren 2.912.072 3.400.000
Tabel 9: Schatkistbankieren
*Dit is lcortlopend gepresenteerd, aangezien het aalcioaltiicidirect opeisbaar ia.

Gp 15 december 2013 zijn de wet verplicht eehaticistbanlrierenen de ministeriële regeling
schatkistbankierendecentrale overheden van kracht geworden (artikel 7, lid 2 van de
regeling schatkistbankíeren). ln paragraaf 1.4 is schatkistbanicierenverder toegelicht.

iquideVVmiti`ïè1en V V VV
V

V_
in eur0'5}_„ 31~12~2Ci14 3142-2013

Kasgelden 547 635
BNG rekening 28.S0.9?›.444 247.061 199.999
VlSA 1.097 2.707
Einreaida beekiaar; | 248.7041203.342

Tabel 10: Liquide middelen

Op de reke-ning~courant van de BNG Bank is een kredietfaciliteit verstrekt van éf226.890
De Orngevingsdienst heeft een bankgarantie afgegeven van ä 126.089,- voor de huur van
het pand aan de Schipholweg in Leiden.

¿iveribpenríeactive
2

fmeunfsi
0 3l~12-2014V

314.zfzrirra"
Huur 1e kwartaal 2015
Salarisadministratie kosten 50% van 2015
Huur ltopieermachines le kwartaal 2015
Microsoft rechten 2015
Squit X0 le halfjaar 2015
Verzekeringen
KPN telefonie januari 2015
lZA januari 2015
Driese-senRAF*2014
Beheer iCTjanuari 2015
Webserisegebruilrsrechten 2015
VNG Woningen 2015
BSV projecten

_Overige

157.036
19.019
13.005
77.239
40.381
20.850

2.422
16.900

G
2.698
9.750

18.148
16.675
9.608

153.849
17.546

o
o
o

zo.sa1
ma

ra.:-ass
4.657

o
o
0
0

e.so9_
Einclsaldoboekjaar: 403.731 220.456
Tabel 11: Overlopende activa
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Passive
Eigen vermogen
(ín euro'$}

"V

31-12-2014 Toevoegingen'Qnttrekkingelram31~12-2013

2014 2014 .

_A_lg@„n_e_„res<=±_____„r__v_e„ 1.019.169 384.540 75.246 709.875
Algemene reserve 1) 931.141 296.512 75.246 600.373

Exploitatieresultaat 2013 0 0 109.502
Exploitatieresultaat 2014 2) 88.028 88.028 0 0

ODWH besternmingsreserves: 352.649 Q 75,039 427.688
- Reserve afschrijving verbouwing 3) 351.000 0 39.000 390.000

V-Reserve Bodemkwaliteitskaarten 4) 1.649 0 36.039 37.688

Eindealdoboekjaar: 1.371.818 384.540 150.285 1.137.563

Tabel 12: Eigen vermogen

Hieronder worden toevoegingen en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en de
algemene reserve voorgesteld. Deze moeten nog door het algemeen bestuur worden
vastgesteld op 6 juli 2015.
Daarna zullen deze mutaties conform besluit van het algemeen bestuur worden verwerkt
in het boekjaar 2015.
1. De storting in de algemene reserve betreft de bijdrage van Voorschoten (6 10.000) en

het positieve resultaat op lurnpsurn van de provincie (6 286.512). De onttrekking
betreft de kosten die het projectenbudget veranderagenda hebben overstegen

(ti 75.2-46)
Z. Het exploitatieresultaat 2014 bedraagt E 88.028 positief. De Drngevingsdienst stelt

voor, conform onze financieringsaystematiek, dit exploitatieresultaat toe te voegen

aan de algemene reserve. Na deze toevoeging bedraagt de algemene reserve

E 1.019.169 . Dit is 7,9 procent van de in 2014 gerealiseerde omzet. Voorgesteld wordt
het resultaat van 2014 te gebruiken om de bestemmingsreserve individueel
Keuzeßudget te vormen ad. ë 344.969 om daarmee te voorkomen dat het reaultaat in

2015/2016extra wordt belast (en dat daarmee de deelnemers alsnog een extra

bijdrage moeten leveren voor het IKB, conform CAO 2013-2015). Na goedkeuring op

dit voorstel bedraagt de algemene reserve 4,4 procent van de in 2014 gerealiseerde

omzet.
3. Dit betreft de bestemmingsreaerve afschrijving op de verbouwing van de Schiphoiweg.

Deze verbouwing is gedaan voor de komst van de provinciemedewerkers in 2012. De

onttrekking betreft een vermindering op de afschrijvingskosten van de verbouwing van

de Schioholweg.
4. Dit betreft de bestemmingsreserve afschrijving bodemkwaliteitekaarten.De

gemeenten hebben in 2011 een financiële bijdrage geleverd voor de afechrijving op

bodemkwaliteitskaarten.Er is in 2011 een bedrag ad. E 94.531,- door de gemeenten

vooruit betaald. Deze post is toen overgebracht naar de bestemmingsreaerve. Op dit

bedrag zijn de afscnrijvingskosten van 2012, 2013 en 2014 in mindering gebracht. Er

resteert op de balans nog een bedrag ad. 6 1.649,~.
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Vaorxieningen ___
rmÃi§fm; at-riz»2o1.4røevaegiiig onemkkinga¿ is1~1z-2013

i i

e 2044 2014
Voarziening Bedrijfsvoering G O 132.158 132.159
Tabel 13: Voorziening Bedrijfsvoering

De voorziening Bedrijfsvoering is ontstaan uit afspraken met de prnvincie, die bij
toetreding in 2012 zijn gemaakt over het aantal medewerkers (Fre) en welke disciplines
(basis bedriifsplan) overkomen naar de Omgevingsdienst. Crndat er ep bepaalde functies
geen medewerkers zijn overgekomen is de afspraak gemaakt om veer drie jaar financiering
mee te geven urn deze functies in te kopen. Na drie jaar (managementopdracht) moet de
Omgevingsclienst een en ander ingebed hebben in de staande organisatie.

Kortlopende schulden
Cnrerigeschuiden

A A U ik

fineuri:/„s}
\

, _åï~12~2i}14 31-12-201l.3
Afrekening gemeente Leiden
Afrekening gemeente Leiderdørp
Afrekening gemeente Oegstgeest
Afrekening gemeente Katwijk
Afrekening gemeente Lisse
Afrekening gemeente Teylingen
Afrekening gemeente Vcinrschoten
Afrekening gemeente Alphen aan den Rijn
Afrekening gemeente Nieuwkoop
Afrekening gemeente Neerciwijkerhnut
Gemeente Voorschoten
Gemeente Neordwiikdwangsammen
Loonbelasting december
inhuurdesk december 2014
Afrekening subsidie externe veiligheid 2014
Afdracht iZA
Nettnioen
Te betalen aangifte ETW 4e kwartaal
Nog te betalen pensioenafdracht
Dwangsornmen

_O“verigr:schulden
p

0
22.785
16.711
71.393

0
0
0

2.211
25.744
10.7l0
12100
13,000

473.519
161,824

77.304
0

380
299.910

908
172.259
472.002

90.553
46.034
50.150
27.136
19.071
93.749

7.548
o
0

1013
0
0

485988
0
0

ee
100

331.932
0

101.000

372.092
Eindsalde boekiaar: 1.332.760 1.633.476

Tabei 14: Overige schulden

Het openstaande bedrag aan beiastingen betreft de BTW-aangifte van het vierde kwartaai
van 2014 en een suppletieaangifte.
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Overlopende passiva
erinpendeijáassiva " '

Regionaal geld wegverkeersiawaai restant ESV2 1.299.451
MJP 2014 72490
Vooruitontvangen bedrag subsidie N207 14.153
Vooruitontvangen bedrag subsidie VNG 64.649
Vooruitontvangen bedrag lSV3 Bodem Teylingen 218.578
Vooruitontvangen bedrag spoedlocaties PZH 231.724
Vooruitontvangen bedrag nazorg spoedlocaties PZH 147.077
Vooruitontvangen bedrag Duurzaam Zoeterwoude 48.627

Vooruitontvan en bïdragen NSL
_ K

(in eur<›'==šl . a1»12~2a14
Regionaal geld wegverkeerslawaai líiv 2/3-SDE 0

Regionaal geld wegverkeerslawaai lSV 3 347,939

405.597

2,922

87,629

1.519.078
sinasalaa boekjaar l z.aso.3as| 3.465.536

1.156.325

643.056
0
0
0
O

3.834
52.722

l 2.231.062

+ a1~12«2o1a
eames azzma
147.761 a43.2s4

1.299.451 0
12.490 0
14.153 0
same 0
'zaoo 144,332

tzmaa 157.05
5.202 144.798

37.714 48.542

j o 1.924.675

l 4.084.810
* Voorheen Regionaal geld wegverkeerslawaai lSV 2/3 SLR

Tabel 15: overlopende passiva

ln het plan van aanpak Gevelisolatie Samenwerkingsorgaan Duin~ en Bollenstreek en
Samenwerkingsorgaan LeidseRegio (d.d. 28-2~200S) is afgesproken dat de
gevelsaneringsprojecten in regionaal verband worden uitgevoerd. Dit betekent dat
projecten worden geselecteerd door woningen te clusteren tot een projectomvang

van 20-25 woningen met een verdeling over de gemeenten. Het doel is om uiteindelijk
in 2024 alle woningen gesaneerd te hebben op geluid. De gemeenten krijgen hiervoor

subsidie en maken dit bedrag over naar de Omgevingsdienst, waar de uitvoering van

dit project per gemeente plaatsvindt (voor een specificatie zie bijlage 3).

Het huidige Meerjarenprogramma Milieucommunicatie (MJP) loopt tot en met 2017.

De materiële kosten van het MJP worden op basis van gemiddelde jaarbedragen bij de

gemeenten in rekening gebracht. De afwijking tussen de werkelijke kosten en de
gemiddelde kosten zijn gereserveerd voor de uitvoering in de jaren 2015 tot en met

2017„ De uitvoering van dit programma wordt nader beschreven in de eindrapportage

2014 van de betreffende opdrachtgever.

De provincie Zuid-Hollandheeft voor de periode 2010 - 2014 een lSV deelbudget

Bodem aan de gemeente Teylingen beschikbaar gesteld. Om aanspraak te kunnen

maken op dit deelbudget is op 9 februari 2012 een bestuursovereenkomstlSi/3 Bodem

gesloten tussen de provincie en de gemeente. Deze overeenkomst heeft betrekking op

de aanpak van de spoedlocaties in de gemeente Teylingen, meer specifiek op de

locaties Lindenlaan 32 in Sassenheimen Margrietstraat (naast 28) in Voorhout (voor

een specificatie zie bijlage 2).

Voor de aanpak van bodemverontreiniging hebben overheden met elkaar afgesproken

prioriteit te geven aan de aanpak van de spoedlocaties. Dit zijn locaties waar sprake is

van onaanvaardbarerisico's voor mens, plant of dier. De afspraken zijn vastgelegd in

het Bodemconvenant. De activiteiten zijn erop gericht eind 2015 ten minste de risico's

te hebben beheerst. Bij een aantal locaties, die in het verleden door de provincie zelf

zijn gesaneerd, is sprake van nazorg. Veelal betreft het langdurige verplichtingen,

bijvoorbeeld voor het uitvoeren van monitoring. Oe Omgevingsdienst verzorgt (sinds

2012) de nazorg voor de provincie.

De gemeente Zoeterwoude stimuleert duurzaamheiddoor middel van een

duurzaamheidsfonds.De inwoners en agrariërs van Zoeterwoude kunnen bij het fonds
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terecht voor een energieaclvies, subsidies en leningen voor het isoleren en
energiezuinig maken van het bouwwerk.
De Drngevingsdienst heeft dit fonds opgezet en vormgegeven en handelt onder
mandaat van de gemeente de aanvragen af. Ook verzorgt zij de communicatie en
voorlichting voor de gemeente.

I Nationaal Sarnenwerkingsprogramrna Luchtkwaliteit (NEE),Holland Rijnland en het
Rijnstreekberaad hebben de taken en bevoegdheden voor het actieprogramma
luchtkwaliteit volledig bij de Orngevingsclienst neergelegd.

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
CieQrngevingsdienst is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende,
niet uit de balans blijkencle, financiële verplichtingen. Hieronder volgt een opsomming van
de belangrijkste.

Huurovereenkomst
Met Stena Realty B.B is een huurovereenkomst aangegaan voor kantoorruimte en
parkeerplaatsen aan de Schipholweg 128 in Leiden. Het huurcontract loopt tot en met 1
januari 2022. De jaarlijkse huurverplichting (inclusief de servicekosten) bedraagt
6 650.475,- . Dit bedrag wordt jaarlijks ge`inde›<eerclvolgens de consumentorijsinclex,
gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

ln 2014 en de voorgaande jaren zijn de volgende contracten met een looptijd langer dan
één jaar afgesloten. Hierbij is het drempelbedrag voor de totale contractwaarde
G 50.000,-.

'

met uit de imamhliiäviefideíverpiliehtirigení
'

_Contractpar'tij Aerovan
het contract

Steffi Looptijd van het
i

edrag nerjaar
Contract omtrent

Bedragvanhet opmerkingen
:ramt in totaal

liivijarihekmiišfn -

loopmiziiseenteamlid „

van4 iaargenomen)

interAcces SLA 2611 3 leer í 177.000 E 531.00 stilzwijgend
verlened

Huur kantoorpand 2012 2022 ca. 6 S9?›.GOO,~per iaarfâtenaRoxit Onderhoud 2010 5 jaar lšO„00C\,-per jaar G
i 400,00

Canon kopieerapparaat 2013 tot ZlO~6<Zilllß 45.000,~ per jaar 6*
!

157,50
Muitiiease 4 leaseaunfs 2010 ßiaar C BLOOO (M 100.00

geluidsanering 20 13 4 'aar raarncontract W
!

500.030Wellman
Bébouw BA/. eluidsanering 2013 4 jaar raamcontract :M 500.00
Weijer Bouw
Aegis Media Nederland BN.

eluiøísanering
arivertenrieplaatsing

2013
2013

4 iaar
2 jaar

raamcontract
raarncontract "im

5013.00 _

60.00

arclwieffecanning 2003 onbepaald É 65.000 6 260.09Elmar
kim mobile abonnementen 2014 I aar ,É 50.000 C Z¿¿¿ü
Totaal

Tabel 16: Niet uit balans blíjkende verplichtingen
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2.3 Programmarekening

4

(in euro/5) ßegrøimg 20141 Realisarie 2014 Verschil
1

2013

Lasten

Salarissenen sociale lasten

inhuur vacatureruimte

inhuur zielcizevervanging

inhuur Veranderagenda

Huren en pachten

Goederen/dienstenprimaire proces

Overige goederen en diensten

Afsachrijvingen

Taakstelling 10% per gemeente

Taaicstelling indexering 0%

Baten

Huren en pachten

Bijdrage gemeenten / provincie

Överige inkomsten

Subsidies

Resultaat voor mutaties in reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttreklcingen aan reserves

Programmaresuitaat:

10.519.039

0

368.900

250.000

621.500

650.850

2.112.935

533.000

-484.700

-196.000

14.375.525

31.200

13.921.325

55.100

315.100

9.891.085

1.019.918

244.013

327.732

610.203

831.877

1.631.412

434.912

0

0

627.954

-1.019.918

124.887

-77.732

11.297

481.027

481.524

98.088

484.700

496.000

9.839.301

1.836.769

0

0

606.832

0

2.514.229

444.533

0

0

14.991.152

29.920

13.963.249

263.707

958.530

615.62?

1.280

41.924

-208.607

-653.430

15.241.664

2985512

14.187.698

595.723

393.241

14.322.725

52.800

-9.700

62.500

15.225.407

234.255

~296.512

150.285

-902.602

-287.055

286.812

-87.785

15.205.517

85.147

-69.836

214.485

0 asozs Q

-88.028 109.502

Tabel 17: Prograrnrnarekening 2014

Grondslagen voor de exploštatierekening
Besluit Begroting en Verantwoording (BHV)
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en

Verantwoording provincies en gemeenten, de financiële verordening en de Nota Planning

en Control 2014 - 2017. Baten worden verantwoord in het jaar dat zij gerealiseerd zijn.

Lasten worden verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De toegepaste

waarderingsgrondslagen voor de baten en lasten zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte

van net voorgaande jaar.

Programmaresultaat
De afrekening met de deelnemendegemeenten wordt uitgevoerd conform de afspraken in

de Nota Planning en Control 2014 - 2017, zoals vastgesteld op 9 december 2013. De

systematiek houdt voor de deelnemendegemeenten in, dat de kosten van dienstverlening
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vanuit de Omgevingsdienst worden doorbelast op basis van werkelijke uren maal een
vooraf vastgesteld uurtarief. Minimaal 95% van de uren van het reguliere werk wordt aan
het einde van het jaar afgerekend.

De Omgevingsdienst heeft een algemene reserve die dient als buffer. De Orngevingsdienst
streeft naar een weerstandsverrnogen van vijf procent.
Het prograrnrnaresuitaat 2014 bedraagt 6 88.028 positief.

Baten en lasten
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Alie
baten en lasten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van
de jaarrekening bekend waren, zijn in het jaarverslag verwerkt.

Onder de opbrengsten wordt verstaan: de bijdragen van de deelnemende gemeenten, de
bijdrage van de overige contractpartners, subsidies en overige inkomsten voor diensten
die kunnen worden toegerekend aan het verslagjaar. Zij worden verantwoord in het jaar
waarin de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar
waarin ze voorzienbaar zijn. Winsten worden slechts meegenomen wanneer ze zijn
gerealiseerd.

De afschrijvingen worden lineair berekend op basisvan de verwachte levensduur.Als
startrnornent van de afschrijving geldt de datum van in gebruik neming van het actief.

2.4 Toelichting op de programmareltening 2014
Lasten
tasten: verschil tueseri Begroting en werkeiifkbeid

1 1

n

(in euro s) Eegroting Werkelijk Afvizijking Werkelijk
_.

1. ., "

,. s _, ll2.014 2014 V iii 2013
Salarissen 10.519.039 9.891.085 627.954 9.839.301
inhuur varratureruimte 0 1.019.918 -1.019.918 1.836.769
inhuur ziektevervanging 368.900 244.013 124.887 U

Huren en nachten 621.500
Goederen en diensten primaire proces 650.850

Overige goederen en diensten 2.112.936
Afscririjvingen 533.000
Starting in reserves en voorzieningen 9.700
Taakstelling 10% per gemeente -484.70{i

_}'akl<steiiing_indexering0% 496.000

inhuur Veranderagenda 250.000 327.732
610.203 11.297 606.832
831.877 -181.027 0

1.631.412 481.524 2.514.229
434.912 98.088- 444.533
296.512 136.812 69.836

0 484.700 0
0 ~l96.i.)00 0

-77.732' O

Totaal per boekjaar: 14.385.225 15.231.664-eo2.439|1s.s11.soo`
Tabel 18: Lasterz: verschil tussen begroting en wer

De werkelijke uitgaven zijn hoger dan de begroting. Uit bovenstaandoverzicht blijken de

kelijicheid

verschillen per kostencategorie, die hierna worden toegelicht.
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Toelichtingen met betrekking tot de verschillen ten aanzien van de lasten
Salarissen en inhuur personeel
De bedragen in de kolom "afwijking v/n” in onderstaande tabel bij de rubrieken salarissen
en inhuur tijdelijk personeel houden verband met elkaar (de salaris- en inhuurkosten zijn
communicerende vaten). Waar sprake is van vacatures, en besloten is om voor het
opbouwen van een flexibele schil deze vacatures niet in te vullen, wordt gebruik gemaakt
van de mogelijkheid om in te huren. De CAC)-aanpassing 2014 is toegepast op de post

salarissen.

Salarissen
{ín euros) ßegroting Werkelijk ¿ifwijitings Werkelijk

_ . _ __2014 .E14 V/tv 2013
Salarissen 10.519.039 9.891.085 627.954 9.839.301

inhuur vacatureruimte 0 1.019.918 -1.019.918 1.836.769

inhuur ziektevervanging 368.900 244.013 124.887 0

inhuur Veranderagenda 250.000 327.732 -77.732 0

Totaaiperbaekjaar; | 11.137.939]11.482.743]-344.so9[11.e7s.o7o
Tabel 1.9:Salarissenen inhuur.

Bovenstaandetabel geeft alle personeelskosten weer. Anders dan voorgaande jaren is een
splitsing gemaakt van de inhuur in inhuur vacatureruirnte, inhuur ziektevervanging en

inhuur veranderagenda. De onderschrijding bij de post salarissenvormt dekking voor de
inhuur vacatureruimte. De inhuur vacatureruimte is groter dan de onderschrijding op

salarissen doordat de uitgaven van inhuur hoger zijn dan de salarissen van eigen

medewerkers. Op inhuur bij ziektevervanging werd in de tweede bestuurlijke rapportage

een onderschrijding verwacht. Daarom is een gedeelte van dit budget ingezet voor de

inhuur in het kader van de Verander:-agenda.

Wet normering bezoldiging topfunctíonorissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Voor de toelichting in de jaarrekening is uitgegaan van de Wet normering bezoldiging

toptunctionarissen publieke en sernipubiieke sector (WNT). Op 26 februari 2014 heeft BZK

het normenkader WNT gepubliceerd. Dit normenkader is toegepast. Voor 2014 bedraagt

het toegestane bezolcligingsmaximum ti 230.474. Er zijn geen functionarissen waarbij de

verstrekte bezoldigingen/salarissen/honoraria/overigevergoedingen uitstijgen boven de

wat norm van e230.4743-.
:mm nw rm; mmøuw roman mwww uw nw vansilrmm nw afm: Marianen

hoofd afdeling

rmme nieuw imm swim; neøfirmi omgevi¿guswmmmlx meu aearijemmu :mm :faam magneten imam :wmaaiaus¿g mem

ßrlwtng dlen¿wrhm¿ 36 36 32 :V3 3b 24

mmm-ig mm zoo-zoo: i-s mos 1 1 zsm 19-umow 1«v«zs1z Q-nota

Einde periode heden 30 11~2014 heden heden heden 306-2014

Bewezen tovfuncwnaru we free nee nee nee "M

(nmevei uiemxbmeidiirq ia ii ia iß H 'W'

eetamn; 6 90.146 2 rßismz 6, eaaan C moai? c 73.204 C 62.411

lehtükfe vuile en viiízbole
onkostenvergoeding ti C 6 1 C

semilbaaranilmgen op mmujn E 15.406 6 12 M? C zesal Q 14 431 c 11.321 t

wma e wmsz e aaos? e ns .rm t im szs t aura ø sz-131

1
Het toepasselijk WNT maximum bedraagt voor de heer Eskes,de heer Silfhout en de heer Smit E 230.474, mevrouw

Topman tâ210,900, mevrouw Mier il 204.865, de heer iansen begin 2014 ä 76.193 en eind 2014 ii 25.257 en de heer

Middeldorp 6 17.399. Het maximum toepasselijk MNT-maximum voor DB/ABleden is 6 17.286
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iïlvcttrrvciúiemlb¿rekklnß nec- nee

Bølaní¿l C É 17 086
hlastbare vaste en variabele
ønlmrtemergoevtlng
Betaalbaarstellingøn ov termijn 6 - #1 ~

Tu-till 62 - E -

Tabel 20: Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en sernioubiiekesector

Huren en pochten
Huren en pacman
lin euro's) Begroting Werkelijk Afwijking Werkelijk

2014 203.4 WN 2013
Huur Schipholweg (inclusief service 621.500 610.203 11.297 606.832

kosten)

Tabel 21: Huren en pachten

Dit is de huur van het pand aan de Schipholweg 128 in Leiden. De Qmgevingsdienst huurt
de eerste, derde en vierde verdieping en een deel van de begane grond. De huurkosten
zijn iets lager dan begroot, aangezien de servicekosten lager zijn uitgevallen.

(Overige) goederen en diensten (primaire proces)
Qverige goederen en diensten
lin euro¿sl Begroting Werkelijk Afwijking Werkeiiik

_ 2014 2014 V/N 2013
Goederen en diensten primaire proces 650.850 831.877 -181.027

Overigggoeclerenen diensten 2.112.936 1.631.412 481.524 2.514.229

Taraalperbøekjaar: | 2.763.7842.4sa.2ael300.497'2.514.229

Tabel 22: (Overige) goederen en diensten (primaire proces)

Goederen en diensten primaire proces
in de begroting is onder "goederen en diensten primaire proces" de provinciale
subsidieopbrengst voor het Nationaal Sarnenwerkíngsprogramma Luchtkwaliteit niet

opgenomen. ln 2014 zijn uitvoeringskosten ad. #2569.078 gemaakt. Hiervan zijn 6 193.055

aan kosten gemaakt met betrekking tot het boekjaar 2008, aangezien deze kosten door de

overgang van gelden van Holland Rijnland naar de Omgevingsdienst West Holland in beide

administraties niet verwerkt zijn. Dit is gecorrigeerd in 2014. De daadwerkelijke lasten met

betrekking tot 2014 bedragen ë 376.023. in de baten is de subsidieinkomst opgenomen.

Deze subsidie is budgettair neutraal.
voor de aanvullende offerte Duurzaam Zoeterwoude zijn materiële kosten gemaakt voor

een bedrag van ë 39.087. Deze uitgaven waren niet begroot.
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ln de begroting van de Provincie staat een som aan overige goederen en diensten primaire
proces van #1278.300. ln 2014 bedragen de uitgaven slechts ti 158.824

Overige goederen en diensten
Onder overige goederen en diensten wordt het rnerendeei van de rnateriëie uitgaven
verstaan die verband houden met de organisatie. Hierbiikan gedacht worden aan
bureaukosten, energiekosten en verzekeringen.

Onder de overige goederen valien ook de projectkosten. Er zijn meer projectkosten
gernaakt dan begroot. Het voorstel is deze meerkosten (675246) te onttrekken uit de
aigernene reserve. Deze uitgaven zijn gemaakt voor het Veranderprograrnrna. De
uitkomsten van het kianttevredenheidsonderzoeken de nieuwe strategienota vormden
hiervoor de aanleiding.

ln verband met de implementatie van de Strategienota is het lCT budget van 2014
eenmalig verhoogd met êl 130.800. Door uitstei van de koppeling Squit Verseon zijn deze
kosten niet gemaakt. Ook een aantal andere projecten hebben (hierdoor) vertraging
oogeiopen. Hierdoor zijn in totaal de ICT kosten ë 399.700 Eageruitgevallen.

Afschríjvingen
iåfuhríjvingen

. . . . .

(in eurnfs) i

Begroting Werkoiiiir Afwijking
V*Ni 2014 2014

Meubiiair 38.535 28.937 9.598
Verbouwing Sciiipholweg 99.611 83.716 15.895
Verbouwing Schipholweg t.b.v. komst 142.525 142.882 -357
provincie
Automatisering divers 219.803 143.338 76.465
Bodernkwaliteitskaarten 32.526 36.039 -3.513

Werkeiijic
2013

28.937
100.425
142.794

139.746
32.631

maarper boekjaar; l 533.000] 434.912| 98.088] 444.533'
Tabel 23: Afschrijvingen

Toevoegingen aan reserves
.Toevoegingenaanreeerves iii

L

i U

(in euro'a}
ii mn im mijn Werkeiiik

_ __ _, __ . Z01 . 2013
Resultaat LumosumProvincie 286.512 54.338
Bijdrage Noordwijk i.v.rn. toetreding U 15.498

Bijdrage Voorschoten i.v.m. uitbreiding 10.000 0
takenpakket

Iwma:per bøekjaari j 296.512 69.836
Tabel 24: Toevoegingen aan in reserves
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1 Toevoeging van het resuitaat op de iurnpsurnbijdrage van de provincie Zuid~Holland W..

(zss.s12)
I Nieuwe toetredende gemeenten doen een eenmaiige storting naar rato van het

inwonersaantal vermenigvuldigd met een vast tarief. Per 1 juli 2014 is het contract van om

de gemeente Voorschoten forrneei uitgebreid.
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Baten: verschil tussen raming en werkelijkheid
ijn eurcfs) ßegroting Werkeiijk Afwijking Werkelijk

2014 2014 V/N 2013
Huren en pachter:
Bijdrage deelnemers
Overige inkomsten
Subsidie inkomsten
Onttrekl-:inguit reserves

31.200,00 29.920 1.280 29.855
13.921.325 13.963.249 -41.924 14.187.698

55.100 263.707 -208.607 595.723
315.100 968.530 -653.430 393.241

82.500 150.285 ~87.785 214.485

Totaal per boekjaar: | 14.335.225]15.375.694-99o.4s7|1s.421.ooz
Tabel 25: Baten: verschil tussen raming en werkelijkheid

in 2014 zijn de werkelijke baten hoger dan de geraamde baten. ln de eindrapportage per

opdrachtgever wordt hier nader op ingegaan. in het hoofdstuk Toelichting resultaten per

opdrachtgever wordt de afrekening naar de verschillende deelnemers toegelicht.

Toelichtingen op de baten
Deelnemendegemeenten en provincie
Bijdragegemeenten/ provincie

lin euros) Werkelijk
__2014_

-.Alphenaan den Rijn
Hillegom
Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkoop
Noordwijk
Uegstgeest
Zoeterwoude
Teylingen
Kaag en Braassem
Provincie
Voorschoten
Katwijk
Noordwijkerhout

2.530.592
577.771

2.798.350
471.111
517.494
732.882
758.889
361,484

373.832
727.506
773.779

3.031.260
164.077
110.503
33.719

Totaal per boekjaar: 13.963.249'
Tabel 26: Deelnemendegemeenten en provincie

De bijdrage van de gemeenten en provincie wordt grotendeels bepaald door de realisatie

van de uren. Er kan, naast de uren, ook sprake zijn van lasten die rechtstreeks:voor

rekening van één of meerdere gemeenten worden gemaakt.

De bijdragen van de provincie en Noordwijk zijn gelijk aan de lumpsurnbijdrage. Een

overzicht per gemeente vindt u terug in de eindrapportage van 2014. ln de eindrapportage

wordt uitgebreid inzage gegeven in de geraamde uren en koaten en de werkelijke uren en

kosten. Het saldo vormt de afrekening van meer- en minderwerk per gemeente.

De afwijking tussen de begroting en de werkelijkheid bedraagt #241.924.

Hierin zijn ook meegenomen de opbrengsten met betrekking tot de doorbelasting van de

frictiekosten aan de gemeenten (#2100.950).
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Voor de provincie heeft de Omgevingsdienet rninder uren gemaakt dan geraamd. Maar
door de lumpsumbijdrage en doordat minder kosten zijn gerealiseerd heeft de
Orngevingsdienst per saldo een positief resultaat behaald op de provincie

voor Noordwijk heeft de Cimgevingsdienst meer uren gemaakt dan geraamd. Hierdoor
ontstaat een nadelig resultaat op de lurnpsurn. Met Noordwijk ziinafspraken gemaakt om
eenmalig 940 uur extra in rekening te brengen tegen het tarief van 679,25.

Overige inkomsten
rüverirge inkomsten
 4(in euros) Werkeligk

2014
Bode-mlnforrnatie
Dwangsornmen
Diverse inkomsten
USZO vergoedingen ll
Wijk en Wouden
Rente
Duurzaam Zoeterwoude
Extra uren Noordwijk
Toetredíng Voorschoten

'_' "

29.706
1o.2ao
zaaez
33.350
45.965

4.1.42
aaoav
14.495
mono

Totaal per boekjaar: 263 .7D7
Tabel 27; Overige inkomsten

I in 2014 hebben er drie medewerksters een UWV uitkering gekregen ten behoeve van
zwangerschapsverlof, Hiervoor ontvangt de Orngevingsdienst een uitkering van het
UWV .

' lnkomaten zijn verkregen voor de aanvullende offertes Duurzaam Zoeterwoude.

Alle bovengenoemde inkomsten zijn incidenteel.

Subsidies
Subsidies
lin eurcfsi Werkelijk

_ 2014
Externe Veiligheid 1)
NSL2)
Spoedlocaties PZH 3)
Subsidie VNG 4)
Diverse subsidies

237.830
569.078
132.598

19.733
9.291

Totaal per boekjaar: aeasao
Tabel 28: Subsidies

1. De sub:~:idie~inkornatenvoor Externe Veiligheid op Holland Rijnland en
Rijnstreekberaad niveau worden jaarlijks verstrekt. De programmaperiode loopt
van 2011 tot en niet 2014.

2. Sul:›sldie»inl<ornstenuit het Nationaal Sarnenwerkingsprogramrna Luchtkwaliteit: in
de begroting is deze opbrengst niet opgenomen. in de baten wordt de subsidie-
inkomst opgenomen. Deze subsidie is ook budgettair neutraal. Voor 2014 zijn
uitvoeringskosten ad. 61569.078 gemaakt, deze zijn opgenomen in de lasten onder
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de post overige goederen en diensten. in 2014 zijn uitvoeringskosten ad. 6 569.078
gemaakt. Hiervan zijn 6 193.055 aan kosten gemaakt met betrekking tot het
boekjaar 2008, aangezien deze kosten door de overgang van gelden van Holland
Rijnland naar de Umgevingsdienst West Holland in beide administraties niet
verwerkt zijn. Dit is gecorrigeerd in 2014. De daadwerkelijke lasten met betrekking
tot 2014 bedragen 62376.023. Deze subsidie is budgettair neutraal.

3. Spoecllocaties PZH: Dit zijn locaties waar sprake is van onaanvaardbare risico's voor
mens, plant of dier. Veelal betreft het langdurige verplichtingen, bijvoorbeeld voor
het uitvoeren van monitoring. De Omgevingsdienst verzorgt de nazorg voor de
provincie.

4. Subsidie VNG: het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt drie jaar (2014-2016)
geld beschikbaarvoor kennis- en expertiseontvvikkeling en vloeit voort uit het
landelijk Energieakkoord van de SER.De opgave is om door regionale
samenwerking energiebesparing en opwekking van duurzame energie bij
bewoners te stimuleren. De VNG is hiervoor het landelijk aanspreekpunt. Alle
gemeenten in de regio doen inmiddels mee en hebben hiervoor de
intentieverklaring ondertekend (excl. Alphen aan de Rijn) voor in totaal 109.462

koopwoningen. De Omgevingsdienst heeft namens deze gemeenten met Leiden
als penvoerder de regionale subaideaanvraag bij de VNG verzorgd, met als doel
het stimuleren van energiebesparing bij particuliere woningeigenaren in de

gemeenten die meedoen.

Onttrekking aan reserves
ünttreirking aan reserves
(in eurcfej Werkelijk

2014

Afschrijvingskosten verbouwing 39.000

ibestemrni ngs res erve)

Afschrijvingskosten 36.039

bodemkwal iteitskaa rten

(bestemmings reserve)

VProÂ_er;,tkoå§en/ veranderagenda 75.246

Totaal per boekjaar:
7

Tabel 29: Onttrekking aan reserves

I Een onttrekking uit de besternmingsreserve afschrijving op de verbouwing van de

Schipholweg. Deze verbouwing heeft plaats gevonden vanwege de komst van de

provinciernedewerkersin 2012.
1 Een onttrekking uit de bestemmingsreserve Afschrijving op bodernkwaliteitskaarten.

Voor 2015 resteert er nog 6 1.649,-.
'I Een onttrekking uit de algemene reserve voor de extra kosten met betrekking tot de

Veranderopgave. Er zijn meer projectkosten gemaakt dan begroot. Het voorstel is deze

meerkosten (675246) te onttrekken uit de algemene reserve. Deze uitgaven zijn

gemaakt voor het Veranderprograrnma. De uitkomsten van het

kianttevredenheidsonderzoeken de nieuwe strategienota vormden hiervoor de

aanleiding.
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Overzicht opbouw expíøitatieresuitaat 2014

Resultaat voor mutaties in reserves

Resultaat Lumpsum Provincie 286.512
Bijdrage uitbreiding takenpakket gemeente 10.060

.Vøorschoten
R

_

'ïoevoegíngen aan reserves

Afschrijvingskosten verbouwing 39.000
Afschríjvingskasten bozíemkwaliteitskaarten 36.039
fbestemmíngsreserve)
froiecrtkøstenfbesfuit BB april 2012) 75.246_
Onttrekkingen aan reserves

Exploítatíeresuitaat negatief
ï

z34.z§s

296.512

150.285

88.028

+/+

_/-

+/+

+/+

Uit het pcsitieve resultaat hebben verschiílende toevoegingen en onttrekkíngen aan de
reserves piaatsgevonden.
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2.5 Programma rekening over begrotingsrekening 2014
U

Hmm bww¿wim ma* munimøwimmtiuu ma " :mmm mmv-pm: mu

Programma 1 Milieu 14.187.100 14.239.900 14.322.725 14.375.525 15.225.407 14.991.152 234,255

Sub-¿o¿lal prøßrimmalß l4.1B7,10{) i4.239.900 61.300 15.322.725 14.375.515 ~52.ßö0 15.125.407 14391352 234.255

Grw¿¿iviris wemmm sam mien saw aaien team seine!aan-ei meen aßiaul
Omschrijving algemene
dalridngsmidelen:
Lokale heffingen
Algemene uitkeringen
Dividend

Saldoiinancieringsiunctie
Saldo comoenßabeleBTW en uitkering

mW›compenaatiefonds
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Overige algemene deidiingßniicidelen

3-Zub-wrat algemene óeliidngsmiddeien

toevoeging/uniifeuiingreiema: ezsoo ~9.7oo 52.300 ßzsooj -9.7% sum xsozwj ~29e.512l-mmx?
wb-wmlm¿¿thßfw¿ß amen oren slim awoof 4.700 51.ai›o 156.295 -zsesu ~14a,2z1

WWW" “3 hß¿fmmm¿ ' 14.25§.Eüü I 1A.2â5,60i! U 0 u14.385.225 ' 14385225 15.375.692 I 15.287.664 !8.G28

Onvoorzien

Røsukaif voor bestemming I14.187.100 14.239.800 ~5Z.Bl1¿ 14.311.725 1å.3"75.525 ~52.8C¿) 15.125,40? 14.991.152 230.255

“ inclusief Bngrotingswijziglng VVGB

Tabel 30: Programmarekening over begrotingsrekening 2014

*Met het afschaffen van de WGB en het overhevelen van de bevoegdheden van

provincies naar gemeenten zijn ook de bijbehorende middelen vanuit het provinciefonds

overgeheveld naar het gerneentefonds.
in verband met het overhevelen van deze middelen van het provinciefonds naar het
gemeentefonds zijn ook de bijdragen van de gemeenten en de provincie aangepast. Dit is

via de eerate begrotingswijziging 2014 gebeurd. Deze is behandeld in het DB van 24

februari en vastgesteld in het AB van 12 mei 2014.

**ln de kolom "begrotingswijziging 1 juli 2014"zijn de extra taken uit het

díenstverieningscontract met de gemeente Voorschoten opgenomen, zoals besloten in het

DB van 16 juni 2014. Gemeente Voorschoten is in gesprek met gemeente Wassenaar, over

een eventuele verregaande aarnenwerking van deze twee gemeenten. Hierdoor is het nog

niet duidelijk tot welke Umgevingsdienst zij op uiterlijk 1 juli 2016 zal toetreden. Dit heeft

geleid tot een tijdelijke oplossing met ingang van 1 juli 2014: uitbreiden van het bestaande

dienstverleningscontract voor een periode van maximaal twee jaar met de

Omgevingsdienst West-Holland.
Deze begrotingswijziging wordt door middel van het vaststellen van de jaarrekening alsnog

door het bestuur goedgekeurd.
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3.Toelichting resultaten per opdrachtgever

3.1 Algemeen

De afrekening met de deelnemers wordt uitgevoerd conform de afspraken in de Nota
Planning en Control 2014-2017, zoals vastgesteld op 9 decemher 2013. llie syaternatiek
houdt voor de deelnemende gemeenten in, dat de kosten van dienstverlening vanuit de
Orngevingsdienst worden doorbelast op basisvan werkelijke oren maal een vooraf
vastgesteld uurtarief. Hierbij geldt dat minimaal 95% van de uren van het reguliere werk
aan het einde van het jaar worden afgerekend,
De bijdrage van de provincie en de gemeente Noordwiikwordt gebaseerd op de
lumpsumbijdrage.

Door deze systematiek ontstaan twee resultaten, die hierna worden toegelicht, te weten:
I een resultaat per gemeenten en provincie als gevolg van meen of minderwerk
' een exploitatiereaultaat

Het resultaat per gemeente, het zogenaamde meen of minderwerk, wordt uitgebreid
behandeld in de afzonderlijke delen van de eindrapportage van 2014 per opdrachtgever.
Hierin wordt toegelicht welke verschillen zich tussen de geraamde en de werkelijke uren
hebben voorgedaan.

Het exploitatieresuitaat is het verschil tussen het voor-caicuiatorisch en het
na-caiculatorisch uurtarief.

3.2 Meer~ en minderwerk deelnemendegemeenten en provincie
Zoais hiervoor aangegeven wordt per opdrachtgever een afzonderlijke eindrapportage
opgesteld. Deze afzonderlijke eindrapportage behandeit de verschillen die zich hebben
voorgedaan tussen de geraamde en de werkelijke ureninzet en materiële kosten.

Deze verschillen bepalen de afrekening per deelnemer, het zogenaamde meen en
minderwerk. De eindrapportages eindigen met een financieel totaaloverzicht van de
desbetreffende opdrachtgever.

in 2014 bepalen de frictiekosten een deel van deze afrekening. Oeze frictiekosten zijn
verdeeld over de gemeenten op basis van de verdeling, zoals die is afgesproken in het
dagelijks bestuur. Deze uitgaven worden via een aparte nota in rekening gebracht.
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Hierbij een overzicht per gemeente:

xx \«

Gpdrachtgever Meer- / Mínderwerk èn
Onder / uren
overschrijding

tov. begroting 2014
t.o..v. Begroting
2014

Meer /Minderwerk
in 6 (uren en
materreel) tov.
begroting 2014

Aanvullende
bijdrage:
minimaíe
afnameveroíic
hting van 95%

Frictiekosten Totaal nog te

betalen/onwangen
per opdrachtgever
2014*

Alphen aan
Hi¿egøm

Leiden
Leiderdorp
Lisse
Nieuwkooo
Oegßtgeest
Teyl íngen

Voorschote
iíatwrjk

de Rijn

Kaag & Braassem

Zoeterwoude
PI

99%
104%
101%
101 %

94%
1!X)%

90%
96%
98%

100%
136%

58%

1.
-Z98
086

-64
48

399
25

954
203
324
S10
307

¿ä
ßä

m
¿h

¿¿
ñ¿

¿¿
r¿

¿i
l¿

¿ä
¿ä

<34„6D7

27.260
10,333

35.180
35.109

1.245
-69.927
~21,lZ2

~Z.44S
29.701

6.995
984 71.393

Noordwijkerhout 73% 153 #3 40.710
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7.111

31658
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tr*
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32395
8.318
6.486

25.983
5.213
1.872
6.525
4411
6.479
3.266

¿ä
fñ

¿¿
u¿

¿¿
ó¿

¿ñ
¿ä

¿ñ
¿ä

r¿
èç

r

-2.212
35.579
l6.819
61.153

~Z2.?84
3.117

~25.744
-15111

4.034
32.968
6.995

41.393

Taba! 31: Meer- en minderwerk

Het bedrag van het meer-, en minderwerk wordt in ei!-zeeindrapportage per individueie
opdrachtgever nader toegelicht.

» § ~ E -10.710

Noordwijk 118% ~2.027

Provincie V

95% 1.706 *
- door UDWH nog te betaierr / + door ODWH nog te ontvangen
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Sisa bestedingen NSLt/rn 2013 *
M

Jaak West Holland Hølland Rinlend Ríjnstreeklåeraad'fataal
2008
2009
2010**
2011

2012
2013

213.274
272.499

366.684
78.107

235.439
146.764 21.505 168.269

1.661 214.935
272.499
366.684

78.107

ezmsaall aszgoaI za.1ea 1.335.933
* Rood is føutíef aangegeven
** Correct: aangegeven in de Sisa aangifte, maar zowel dam Holland Rijnland als M

de Omgevingadienst West-Holland is hiervan 6 193.055 niet in de bøekhouding
opgenomen. Dit is in 2014 gecorrigeerd.

Sisa bestedingen NSLt/rn 2014 *

WestHaliand fl-lnIlandlR.ijniandllkiijnsïšeeklzèelfaadTataøl

2010"
2011***
2012
2013

Jaar
2008
2009

2014

213.274
272.499
366.684

78.107
380.063

141-623
146.764 21.505 153.269

1.661 214.935
284949
366.634

78.107
380.063

1.zn.a.¿z1
0 0

zaa„:m7l as.¿1àl xgøzaßze
* Groen is de juißte Sísa besteding.
** Cørrect aangegeven in de Sísa aangifte, maar zowel door Hofland Rijnland als

de Omgevlngsclienst West~Holland is hiervan 6 193.055 niet in de boekhouding
opgenomen. Dit is in 2014 gecorrigeerd.

*** Het Rijnstreelcberaad en de ürngevíngsdienst West Holland hebben in 2011
geen Slfšaaanglfte gedaan vøøf de beetedingen van het Rijnstreekberaad in 2011.
Vanuit het Rijnstreelcbefaad is er van cie tctale subsidie (6 315.162)
ä 279.547,15 overgemaakt. Dšt betekent dat er in totaal E 35.616 is uitgegeven.
De cønclusie ís dat er nog een correctše op de Sísa aangifte vaar 2011 plaats
vindt ad. 6 12.456.

Tabel 33: Sisa~veran'n1voording2008~2014
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Biilage 2: Verantwoording afspraken bestuursovereenkomst lSV Bodem provincie Zuid-
Holland - gemeente Teylingen d.d. 9 februari 2012

inleiding
De provincie Zuid-Holland heeft voor de periode 2010 - 2Ol4 een ISV deelbudget Bodem
aan de gemeente Teylingen beschikbaar geszteld.Um aanspraak te kunnen maken op dit
deelbudget is op 9 februari 2012 een bestuursovereenkomst iSV3 Bodem gesloten tussen

de provincie en de gemeente. Deze overeenkomst heeft betrekking op de aanpak van de
spoedlocaties in de gemeente Teylingen, meer specifiek op de locaties Lindenlaan 32 in
Sassenheimen Margrietstraat (naast 28) in Voorhout.

De overeenkomst bevat voor de gemeente een aantal inspanningsafspraken. Aan de
overeenkomst is een bedrag verbonden van ej 234.000 dat in deelbedragen door de
provincie aan de gemeente beschikbaar is gesteld.

Uvereengekomen is dat de gemeente conform het bepaalde in artikel 8, sub b, van de
Verordening investeringsbudget stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010~20l4, jaarlijks
verantwoording aflegt aan de gemeenteraad met betrekking tot:
' de ondernomen acties om de afspraken genoemd onder punt 1 van deze

overeenkomst na te komen, en
I de financiële consequenties van die acties, en
' de voortgang in het nakomen van de afspraken.

0b 8 mei 2014 is door de gemeenteraad van Teylingen ingestemd met de verantwoording

over dejaren 2012 en 2013.

De gemeente heeft de werkzaamheden die voortvloeien uit de bestuursovereenkomsten

het daarbij horende budget overgedragen aan de Omgevingsdienst. Met de provincie is

overeengekomen dat verantwoording mogelijk is middels de jaarrekening van de
Omgevingsdienst.

Onderstaand de verantwoording over 2014.
Verder is een eindverantwoording opgenomen. Bij de eindverantwoording is aangesloten

op de afspraken zoals genoemd onder punt 1 a t/m c van de bestuursovereenkomst.Op

verzoek van de provincie is tevens een format bijgevoegd zoals door de provincie daarvoor
ter beschikking gesteld.

Verantwoording 2014
Lindenlaan 32, Sassenheim (ZH060400039)
Kortweg:
I het gaat om een verontreiniging met olieoroductenafkomstig van een

garagebedrijf/ tankstation
H in 2002 is de verontreiniging door net bevoegd gezag Wet bodembescherming

(hierna: Wbb) beschikt als een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarbij

sanering urgent is
I de eigenaar van het garagebedrijf/ tankstation heeft in 2002 een deelsanering

uitgevoerd, waarbij restverontreiniging is achtergebleven onder meer onder de

openbare weg van de Lindenlaan
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Eindverantwoording
in de eindverantwoording wordt aangesloten op de afspraken als genoemd onder punt 1 a
t/m c van de bestuursovereenkomst.

Afspraak a
De gemeente onderschrijft de belangrijkste uitgangspunten von het door het rijk, het IPO,
de VNG en de Unie van Waterschappen gesloten bodernconvenant en zal met het bevoegd
gezag samenwerken aan het uiterlijk in 2015:
I saneren dan wel beheersen van hurnaan spoedeisende locaties, en
I gereed hebben van het overzicht van de spoedlocoties waar sprake is van overige

risíco's (ecologie en verspreiding), waarbij het streven is de locaties op dat overzicht ten
minste te beheersen.

De bestuursovereenkornstziet toe op de aanpak van de spoedlocaties Lindenlaan 32 in
Sassenheim en Margrietstraat (naast 28) in Voorhout. ln beide gevallen gaat het om een
locatie die op grond van (mogelijke) verspreidingsrisico's als spoed is aangemerkt. Er is
geen sprake van humane risico's.

Ter voorbereiding op de bestuursovereenkomstheeft de gemeente een
haalbaarheidsonderzoekuit laten voeren door Arcadis. Uit het haalbaarheidsonderzoek
blijkt dat de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de verontreiniging op deze locaties
primair bij de eigenaar ligt. De provincie heeft als bevoegd gezag Wbb instrumenten uit de
Wbb tot haar beschikking om maatregelen door de eigenaar af te dwingen.
De gemeente streeft ernaar de bodemverontreiniging op de beide locaties in 2015
gesaneerd dan wel beheerst te hebben.

Lindenlaan 32, Sassenheim
De Omgevingsdienst heeft het initiatief genomen voor een afstemrningsoverleg op 21
maart 2012 met het bevoegd gezag Wbb (destijds provincie). Ter voorbereiding hierop is
een memo opgesteld over de stand van zaken.
Afgesproken werd dat het bevoegd gezag Wbb de eigenaar zou wijzen op zijn
verplichtingen in deze. Tussentijds heeft de Omgevingsdienst namens de gemeente
meermaals bij het bevoegd gezag Wbb aangedrongen op het nemen van actie richting de
eigenaar.
Met ingang van 1 juli 2012 worden de bevoegd gezag taken uit de Wbb uitgevoerd door de
Cimgevingsdienst.
Bij brief van 12 december 2012 heeft het bevoegd gezag Wbb de eigenaar gewezen op zijn
rnonitorings- en nazorgverplichtingen enerzijds en zijn verantwoordelijkheid voor de
aanpak van de restverontreiniging anderzijds.
Op 21 februari 2013 is door de Omgevingsdienst overleg gevoerd met de eigenaar. Tijdens
dit overleg heeft de eigenaar zijn positie toegelicht en monitoringsgegevens overhandigd.
Kortweg voelt de eigenaar zich niet verantwoordelijk voor de achtergebleven
verontreiniging onder de openbare weg.

Op 10 september 2013 heeft overleg plaatsgevonden over de ontstane situatie tussen de
gemeente, de eigenaar en de Umgevingsdienst. Omdat niet uitgesloten kon worden dat de
verontreiniging zich tot onder de woningen aan de overzijde van de openbare weg zou
hebben verspreid, heeft de gemeente aanvullend onderzoek laten uitvoeren naar de
verspreiding en de mogelijkheden en kosten van sanering.
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Uit het onderzoek biiiktdat er (nog) geen verspreiding heeft plaatsgevonden tot onder de
woningen. De resuitaten ziinafgestemd met de GGD en verder gecommuniceerd met
omwonenden ibriefvan 21 oktober 2013).

in 2014 is een juridische analyse uitgevoerd waaruit blijkt dat de eigenaar wel gehouden
kan worden aan zijn monitoringsverolicbtíngen, maar niet aan een opgave om de rest van
de verontreiniging zoals aanwezig onder de openbare weg te saneren. Daarmee komt de
aanpak van de verontreiniging voor rekening van de gemeente.

Verder biiilrtdat de sanering die in 2002 is uitgevoerd, feitelijk meer een sanering betreft
met een restverontreíniging en nazorgverpiichtingen dan een deelsanering. Op basis van
de voorhanden zijnde monitoringsgegevens zou de reatverontreiniging als stabiel
beschouwd kunnen worden, waarmee de verontreiniging als gesaneerd te beschouwen is.
Aanpak van de restverontreiniging zou dan piaats kunnen vinden op een meer natuurlijk
moment, bijvoorbeeld bij reconetructie van het openbaar gebied. Het bovenstaande dient
nog geformaliseerd te worden door het bevoegd gezag Wbb.

Er is een verkenning uitgevoerd naar de rnogeiijkheden en de kosten van sanering. Een

duurzame opiossing geniet de voorkeur (ontgraving). in 2013 is deze saneringsvariani:
geraamd op ca. 6 ï31.000 (incl. btw).
Omdat de restverontreiniging als stabiei beschouwd kan worden (beheerst), kan verdere
aanpak plaatsvinden op een meer natuurlijk moment.

De gemeente is in onderhandeling rnet de eigenaar van het garagebedrijf/ tankstation over
de aankoop. Het restbudget wordt gereserveerd voor sanering van de restverontreiniging

en een eventuele uitpiaatsing van het garagebedrijf/ tankstation in combinatie met een

herontwikkeling.

Margrietstroat (naast 28) in Voorhout
De Omgevingsdienst heeft het initiatief genomen voor een afstemrningsoverleg op 26

januari 2012 met het bevoegd gezag Wbb (deetiids provincie). 'ier voorbereiding hierop is
een memo opgesteid over de stand van zaken.

Uit contacten met de eigenaar biiiktdat deze nader onderzoek heeft laten uitvoeren in het
kader van de voorgenomen eigendomsoverdracht van het perceel. Uit dit onderzoek blijkt
dat er geen sprake (meer) is van spoed. Een drijflaag werd niet aangetroffen.
Op 12 maart 2612 is door het bevoegd gezag Wbb beschikt dat sprake is van een gevai van

ernstige verontreiniging en dat geen sprake is van spoed (kenmerk PZH-2012-327349122).
Nu geen sprake is van spoed, zijn de risir;o's van verontreiniging beheerst.
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Afspraak b
De gemeente spant zich in, en betrekt zo nodig het bevoegd gezag, om voor 1 januari 2013
de spoedeisende locaties Lindenlaan 32 in Sassenheim (verspreiding) en Margrietstraat
(naast 28) in Voorhout (verspreiding), op een zodanig informatieniveaute brengen dat een

definitiefoordeel over de rísico's kan worden gegeven.
Dit behelst in ieder geval dat:
* een (eventueel geactualiseerd) Nader Onderzoek (NO) uitgevoerd is; en
1 de vraag of het juridisch instrumentarium kan worden toegepast (uitvoeren van een

juridische toets) beantwoord is; en
' de mogelijkheden van een ruimtelijke ontwikkeling op de locatie afin de omgeving

daarvan in relatie tot de aanpak van de verontreiniging inzichtelijk zijn; en
I de te realiseren en reeds gerealiseerde resultaten voor wat betreftde einddoelstelling

(saneren dan wel beheersenvan de verontreiniging) en het moment waarop deze
resultaten bereikt kunnen zijn inzichtelijk zijn. Het uitgangspunt daarbij is dat de
humaan spoedeisende locaties voor 31 december 2015 zijn gesaneerd dan wel
beheerst. Voor de overige spoedeisende locaties geldt als uitgangspunt dat uiterlijk 31

december 2015 de nodige voorbereidingen zijn getroffen om sanering dan wel
beheersing zo spoedig mogelijk na 31 december 2015 mogelijk te maken; en

' de relevante kosten, kastendragers offinancieringsmogelükheden en de kosten die niet

elders verhaald kunnen worden inzichtelijk zijn.

Lindenlaan 32, Sassenheim
Een nader onderzoek is niet aan de orde. In 2002 is reeds een beschikking genomen over

de ernst en urgentie/ spoed.
Het juridisch instrumentarium kan worden toegepast, in die zin dat de eigenaar/ saneerder
gehouden kan worden aan zijn monitoringsverplichtingen. De aanpak van de

restverontreiniging kan niet worden afgedwongen.
De ruimtelijke ontwikkelingen zijn verkend, evenals de mogelijkheden en kosten van

saneren van de restverontreiniging. Er zijn/worden gesprekken gevoerd met de eigenaar

over de aankoop van het terrein.
in 2015 zal een laatste monitoring uitgevoerd worden op grond waarvan een besluit

genomen wordt over de sanering.
Verwacht wordt dat de restverontreiniging hiermee als stabiel te beschouwen is, op basis

waarvan de verontreiniging beheerst is. Het bevoegd gezag Wbb zal dit in 2015 nog

formaliseren middels een besluit.
De aanpak van de restverontreiniging kan plaatsvinden op een meer natuurlijk moment,

bijvoorbeeld bij reconstructie van het openbaar gebied.

Margrietstraat (naast 28) in Voorhout
De eigenaar heeft een nader onderzoek uitlaten voeren. Uil: dit onderzoek blijkt dat er

geen sprake is van spoed. De verontreiniging is daarmee beheerst.
De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de verontreiniging ligt bij de eigenaar. De

aanpak zal plaatsvinden op een meer natuurlijk moment, bijvoorbeeld bij bouw- of

herontwikkeling van de locatie.
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Afspraak c
De gemeente spant zich in, en betrekt daarbij zo nodig het bevoegd gezag, om uiterlijk 31
december 2015 de nodige voorbereidingen te treffenom de sanering don wel de
beheersing von de spoedeisende locaties Lindenlaan 32 in Sassenheim (verspreiding) en
Margrietstroot (noost 28) in Voorhout (verspreiding) zo spoedig mogelijk no 31 december
2015 mogeiijk te maken. Zo nodig verzoekt de gemeente het bevoegd gezag om het
juridisch instrumentarium in te zetten.

Lindenlaan 32, Sassenheim
De verontreiniging is in 2002 gesaneercl. Er is sprake van een restverontreiniging die stabiel
lijkt te ziin.De risico's van verontreiniging zijn daarmee beheerst. ln 2015 zal nog een
laatste monitoring uitgevoerd gaan worden op grond waarvan een besluit genomen wordt
over de sanering.

Morgrietsrroot (naast 28) in Voorhout
De verantwoordelijkheid voor de aanpak van de verontreiniging ligt bij de eigenaar. Nu
duidelijk io dat geen sprake is van spoed, is de verontreiniging beheerst en is er geen
grondslag voor inzet van het juridisch instrumentarium.

Resumé
Gesteld wordt dat de gemeente - conform riet met de provincie overeengekomen - al het
mogelijke heeft gedaan om de inzipanningsaispraken uit de bestuursovereenkomstlSV
Bodem na te komen. Be overeenkomst heeft betrekking op de spoodlocaties Lindenlaan
32 in Sassenheim en Morgrietstraat (naast 28) in Voorhout.

Bij de Lindenlaan is in 2002 reeds gesaneerd, is sprake van restverontreiniging die stabiel
lijkt te zijn. ln 2015 zal een laatste monitoring uitgevoerd gaan worden om dit te
bevestigen, op grond waarvan een besluit genomen kan worden over de sanering.
De restverontreiniging zal op een meer natuurlijk moment door de gemeente aangepakt
moeten gaan worden. [le kosten daarvoor ziinbegroot op ca. E 131.000 (incl. btw) te
dekken vanuit het lSV~budget.

ßij de Margrietstroat blijkt geen sprake te zijn van spoed. De verantwoordelijkheid voor de
aanpak van deze verontreiniging ligt bij de eigenaar.

Financiële eindverantwoording
inkomsten ä 234.000

Uitgaven
~ materiële kosten =E5.753 -

- uren Omgevingsdienst 6 9.669 -

Saldo 3142-2014 É 218.578

De gemeente is in onderhandeling met de eigenaar van het garagebedrijf/ tankstation aan
de Lindenlaan 32 te Sassenheimover de aankoop van het terrein. Het restbudget wordt
gereserveerd voor sanering van de restverontreiníging en een eventuele uitplaatsing van
het bedrijf in combinatie met herontwikkeling.
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Bijlage 3: Eindverantwoording lSV geluid 2010-2014

Wettelijk kader gevelsanering A~lijst woningen
ln 2000 heeft het Ministerie van VRQM op basis van de Wet geluidhinder een lijst
vastgesteld niet woningen die in aanmerking kunnen komen voor gevelsanering tegen
verkeerslawaai (de zogenoemde A~en B~lijst)„ A~lijst woningen hebben een hogere
prioriteit vanwege een hogere geluidbelasting dan de B-lijst woningen. Gemeenten zijn op
basisvan de Wet geluidhinder wettelijk verplicht om de gevelsanering uit te voeren.
Financiering van de A-lijst woningen wordt tot en met 2014 betaald uit de ISVgelden. Dit
geld stelt de Provincie beschikbaar.

Uitvoeringsovereenkomst
ln 2010 heeft de provincie Zuid«l-iollandde stand van zaken geïnventariseerd en de
prestaties voor de volgende periode (lSV3 2U11~2014) zijn vastgelegd in een
bestuursovereenkomstdeelbudget geluid. De uitvoering van de geveisaneringsprojecten
is conform de uitvoeringsovereenkomst ondergebracht bij de Omgevingsdienst. De
Orngevingsdienst is ook verantwoordelijk voor het budget.

Regionale saneríngsopgave
in het Plan van aanpak Gevelisolatle SDE en SLRvan 28 februari 2005 wordt de regio als
één geheel beschouwd. Aan het begin van de l5\/3 periode was het regionaal aantal te
saneren A-lijst woningen 531. [ie saneringsdoelsteiiing voor de lS\/3 periode is het
afhandelen van 262 woningen. Deze doelstelling wordt ruimschoots gehaald, want per 31
december 2014 zijn er Z65 woningen gesaneerd ofjuridisch afgeschreven. Daarbij lopen er
nog projecten voor in totaal 128 woningen.

Financien
Het beschikbare ISV budget is op E 3S0.000,~- na gebruikt voor de geluidsanering van
woningen. Het overgebleven budget is gereserveerd voor de projecten die doorlopen in
2015.

Saneringsvoorraad
Nu de iSV3 periode is beëindigd is er ook geen onderscheid meer tussen A~en B-lijst
woningen. Met ingang van 2015 staan alle geluidsaneringswoningen op één iiist; de
saneringsvoorraadlijst. Voor de financiering van de geluidsanering van deze woningen is
subsidie beschikbaar bij het Bureau Sanering Verlieerslawaai.
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Cmizvungst¿n 2010 - 2011 if Uitgaven 2010 - 2011
ISV3 bijdrage gemeente Aiphari ad Rijn
ISV3 bijdrage gemeente Kaag en Braassem
iSV3 bijdrage Hiliegum
\SVB bijdrage le termijn gemeente Katwijk
ISV 3 gemeente Leiderdorp
ISV3 bijdrage gemeente Lisse
ISV 3 bijdrage Naørdwijk

/ëAdvieabureau prciject Nocirdwijk
7.240,00 Adviesbureau project Rijnwouda

Adviesbureau pmject Nucxrdwijk
6

FQ
M

M
G

H

1as,«ws,oo
4í.210,00 Aannemer prøject Noordwijk
56.246,00 Aannemer prøject Rijnwoude

200.482,06 Aannemer prøject Noordwijk

É 21.563,23
ë 9.900,00
E 23.872,50

fl 153„986,03
É 16.575,69
Q 419.852,65

ISV 3 bijdrage gemeente Noordwijkerhout
ISV 3 bijdrage gemeente Oegstgeast

ISV 3 bijdrage gemeente Rijnwbude
ISV 3 bijdrage gemeente Teylingen
ISV 3 bijdrage gemeente Voorschoten
i5V 3 bijdrage gemeente Zoeterwoude
Eigen bijdrage woningeigenaar Rijnwcude
Eiger: bijdrage wonirzgeígenaar Noordwijk
Eigeribijdrage woningešgenaar Noordwijk
Totaal untvangsten 2010 - 2011

M

E

ñß
f¿

i¿
¿

22.833,00

10.024,00

L574I›,-iii
38.796,40
20.927,55

584 779 39 T¿taäl uitgßve¿ 2010 2011

ii

's

5,

645 .749,501"“"“'.“""“'“"|iï - I:I
ff

gt
f f f f Y If f ..„,.«„„.»~„,.._ .„„ 1 „ .

ISV3 bijdrage: gemeente Alphen ad Rijn
i$V3 bijdrage gemeente Kaag en Braassem
iâvš bijdrage Hiiiegom
ISV3 bijdrage: gemeente Katwijk
ISV 3 gemeente Leiderdørp
ISV3 bijdrage gemeente Lisse

IW 3 bijdrage Noordwijk
ISV 3 bijdrage gemeente Naordwijkerhout
ISV 3 bijdrage gemeente Oegstgeest

ISV 3 bijdrage gemeente Rijnwoude
I5V 3 bijdrage gemeente Teviingen
ISV 3 bijdiage gemeente Voorschoten
ISV 3 bijdrage gemeente Zcieterwøude
Totaal ontvangsten 2012

E
6

M
M

M
IW

6
6

1.858,00
15.000,00

51„446,CIO
5.859,00

21.694,00
28.692,00

128.064,00
71.379,00

323 992 W

*É

1:
Ontvangßten 2012 Uitgaven 2012

i er

Aannemer project katwijk

Tom! uitgaven 2012

§
=&

\\»

hdviesbureaus pmject Iíatwijk 4346,25
Adviesbureau prcvject Noordwijk ä 2505,00

Adviesbureau projem Rijnwoude G 1162,35

Aannemer project Noordwijk ë 11.198,10
6 35.228,88

C 55.640,58
›^°ï/„;,;«;ï;g;/;~'~Yf/W»§f/1øi.s«1fw/~ f›"~~-›w«.›%/M//~V/ ßfy//iß/›„„w,w,ø;,j›»w«íøW«~«W«w„y5%%;

Fmamiøcl I; 21113
j Ontvangzten 2013

É . , I
K3

Uitgaven 20113
ISV3 bijdrage gemeente Alphen ad Rijn
ISV3 bijdrage gemeente Kaag en Braassem
ISV3 bijdrage Hiiiagom
ISV3 bijdrage termijn 2 en 3 gemeente Katwijk
ISV 3 gemeente Leiderdarb
ISV3 bijdrage gemeente Lisse
ISV 3 bijdrage Noordwijk
ISV 3 bijdrage gemeente Naardwijkerhout

ISV 3 bijdrage gemeente Oegsrgcest

ISV 3 bijdraga gemeente Rijnwoude
ISV 3 bijdrage gemeente Teviingem
ISV 3 bijdrage gemeente Voorschoten
ISV 3 bijdrage gemeente Zoeterwoude
Eigen bijdrage wcningeigenaar Nciørdwijii

E

E

ë
É

ë

1.951,00

97.565,00

54.030,00
6.153,00

15.309,00
5.479 97

Adviesbureau prøject Ncmdwijk 6 5.740,00

Aannemer Pruject Noordwijk E 53.556,68

Totaat cmtvarigsten 2033
5 ,
G 186.487,97 t fataal uitgaven 2013 45 59.296,58 I
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Ontvangsten 2014 šê
š Uitgaven 24114en vemiícmšngen (opdrachten)

f <*>-z»„<.š„<»í.šf.i§št›„í2§1
ISV3 bijdrage gemeente Aiphen ad Rijn
|5'\/3 bijdrage gemeente Kaag en Braassem
iSV3 bijdrage Híiíegom
tS\/3 bifdrage -*letermifngemeente Katwiik
ISV 3 gemeente Lešderdørp
IEVBbšßdragegemeente Lisse
\SV 3 biidrage Naordwajk
ISV 3 bifcšragegemeente Naordwijkerhout
ISV 3 bijdrage gemeente Oegstgeest
$S«V3 bšjdrage gemeenfe Riinwoude
fSV 3 bijdrage gemeente Tay¿ngen
\SV3 bšjdrage gemeente Voorschoten
!SV 3 biidrage gemeente Zaeterwaude
Totaal eigen báfdragewoningezigenaar ex BTW

E 12.000,00
É 1.952,00

¿ä
¿ñ

¿¿
¿¿

¿ñ
¿ä

¿ñ
ñ¿

¿ñ
¿t

¿¿

á9.§S9,00

32„790,GO
44.754,00
É›4.042,0ü

6.155,00
9.306,00

ï2,30S,ü›í)

1978,00
54.936,00
15.322,60
18.757,24

_Ttal rm! 1 2014 C 32(!„27?,24

Atgemene adwšeskustenter ondersteuning
AdvéeskostenHüšegomnog te betašen
Voorondermek Leiderdorp betaaít
vooronderzoek Seiderdorp nog te betaíen
Advšesbureau proßect Lime
Nog te betaïen adweabureau Lšsae
voomnderzøek Sassenheim en Warmond
Nog te hamster:adviesbureau Sassenheim
Vonronderzoek pmiect Oegstgeest
Mug te betaten vooroncâerzoek
Nog te betalen advëesbureauWarmond
vooronderzoek Zoeterwoude
Adviesbureausproject Noordwijkerhout
Aannemer pmjecz Nnmdwíjk

5. G

,è
Aannemef pmject Lme

šf”f »›;,1›//„`›,/„/V/«/(/¿ß///«l;,«›«/,1/„/;,f,l;›~/M /gs*

6

í¿
¿¿

ñt
¿¿

å¿
h¿

g¿
š¿

iâ
¿g

¿ñ
¿l

š¿
¿x

4 f 1 , .1 . f

Tataaå uitgaven en nu:te bzftalerx2014
¿sáffßft-É/';««'.'ú'*%ç›„,›__§5J;,<»*>,6 ,5 fa,

o a 0 amgs en

1.700,00
10.500,00

1407,00
6Q3,00

18.136,25
6.925,69
1.366,06

11.785,00
700,00
700,00

9320,95)

2.720,00
956,25

4.236,68
57.177,20

1?1.94å,3S

300.860,73

Tavtaalontvangen bedragen 2010-2014
Totaal øntvangen ßxkphenaan dan Rign
Totaal ontvangen Kaag en ßraasaem
'fataal onwangen Hilkegom
Totøa! ontvangen lšatvvêgk
Totaal ann/arrgen Lešderáorp
Totaal ontvangen Lšsae
Totaal ontvangen Noordwijk
Totaal ontvangen Noordwijkerhøut
Totaaf ontvangen Öegstgeest

Totaal ontvangen Riinwfmde
Totaaš ontvangen Teyiirvgen
Tošaal ontvangen Voorschoten
Totaal ontvangen Zoeterwoude
Totaaš ontvangen ISV3 biiciragen 2{)1ü»2G”M

Tutaaßontvangen eigen bijdragen ;!¿1D«2CJ14

Totaal

t¿
ßm

ë¿
f¿

¿¿
¿h

¿š
¿ë

¿ä
¿a

¿t
¿ä

12.300,00

13.001,00
15.000,00

333.U0fQ,üU
74.000,00

101.003,00
368.000,00

å1.0Ö0,00

31,G0(},0{)

61.008,06
18,f3üü,00

183„0G0,0G

:¿
¿ä

3.324.001,00
85.535,60

Totaal uitgaven 2010-2014 en inschatting kosten 2015
Uitgaven 2010-2011
Uitgaven 2012
Uitgaven 2013
Uitgaven en verpüchtången 20112
inschatting van kosten 2015, gehamerd cp
37 woningen

6
C

Fä
¿k

E

645.749,50
55.640,58
59,2§6,68

300.860,73

350.000,00

1 409 5% 60 Totaal 1 411 547 49

mmm

Mm

M489'

M

,
,

mm

mm

m2,aof›,o›:;«

Tctaat antvangen beáragen 20164014
Kosten ZOI0-2015
Overschršjáing

*C 1.409.536,60
E 1.411.547,49
6 4.018,89

Tabei 34: Financieel cwerzicht ISV3verantwcording
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Ondertekening

Aldus vastgesteld daar het algemeen bestuur van Qmgevingsdienst West-Hofland d.d.

De secretaris, De voorzitter,

D.W.M. Eskes F. de Wit
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"l“: +31 (OWX 305300 (ll)

F: +31 {l`l)71 388 C3650
lšr leltl<>:n@ll>alten:lllylaerl<.nl
KVK: Zflflääšôü

Gemeenschappelijke regeling Www~lmkmlllvlx›wk„nl

Omgefvlngødienøt Weat-~Hulland

Referentie
AR\WJHt3lIl}\0042665\0000O6\0lIl1

CONTROLEVERKLARING VAN BE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Verklaring betreffende dat jaarrekening
Wij hebben de jaarrekening 2014 øpgenamen in het jaarverslag van de
Gemeenschappelljke Regeling Orngevlngsdiranßl; We<at~H<›llandte Lelclan gecontroleerd.
Deze jaarrekening be¿taat uit de balans ner31 december 2014 en de
programmareltenlng ever 201-fl met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht

van de genanteørcle grondslagen voor flnanclëln veralaggeving en andere toelichtingen

en de op pagina 40 opgenomen §l'Sa-ltflijlage.

Verantwoardeläkheid van het bestuur
Het ciagelljkf. lae¿tuur van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevlngsldlenst West-

Holland is verantwoordelijk voor het opmaken van ele jaarrekening alßmede voor het

opstellen van het jaarverslag, belde in øvereanaltemmlng met het ßeslult begroting en
vërantwocïardlng provlnclefs en gemeenten en de ßelelclsregals tnepasslng Wel; nnrmerlng

beznldiging topfunctlønarlsaan publieke en semlpubllelte sector (WNT).

Het clagalljks bøstuur is tevens verantwcøorclelljk vuur de financiële rechtmatigheid van

de ln de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balnnßmutaties„ ült hnucll: ln dat

deze bedragen in ovnrëenßtelmrnšng dienen te zijn met de begmtlng en met de in de

relevante wet- en re-lgalgevlng opgenomen bepalingen mals øpgentlmen ln het daar het

bestuur op 4 maart 2013 (versie november 2012) vaøtgezatelde cantroleprøtocol en het

Cøntroleprotøcol WNT van ale Beleidsregels toepaaalng WNT.

Het bestuur is vcmrts verantwnnrdelljk voor een zotlanlge interne beheerslng als het

noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de nalevlng van die relevante

web en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijlzlngen van materieel belang ala

gevølg van fraude al fnutem

Alle tlmnlätttn wnmemwamllnt tw lxasllävan wen
:wereßflmmf¿t van oaelmtnlt, aøtïlalenram
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Vernntwoaräelijkheid van de ßeeaunmnt
Onze verantwnerdeiijkheici is het geven van een nnrcieei ever cie jaarrekening enname
van enze ecintroie, als becieeid in artikel 213, tweede iici van de Gemeentewet. Wij
hennen onze centroie verricht: in overeenstemming met ¿iedertaiidn recht, waaronder de
Necieriandse eontroiestendaanzien, het išiesiuiii acmuntantscentroie decentraie overheden,
nei: dear het bestuur en4 maan:2013 (vereie november 26112) vaetgeeteide
crentroiepmtoeoi en cie ßeieicieregeis teepaesaing WNT, inciueief het Contmiepretncoi
WNT. Dit vereist: dat wij voiciøen aan de veer one geinencie ethieche voørsichriften en dat
wij onze controie zødanig mennenen uitvoeren dat een redeiijite mate van zekerheid
wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van meterieei beiang bevat.

Een cøntmie omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle
informatie ever cie bedragen en tie toeiiehtingen in tie jaarrekening. De geseieczteerde
werkzeenniiedeii zijn afhenkeiiji.: van de dom cie aczczntmteniztøegepafiiïe øeriïieeieverming,
met inbegrip van het inschatten van de rieiczzïs dat de jaarrekening een afvvijking van
materieel beiang bevat eis; gevoig van fraude of fciuten.

Bij het maken van deze rieicminsehnttingen neemt: cie accountant cie interne beheereing
in aanmerking die relevant is vent het opmaken van de jaarrekening en veer het
getrouwe beeici daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid veer de
naieving van die reievante web en regeigeving, gericht op het enzetten van
contmiewerkzaamhetien die paesenti zijn in de nmei:andigheden„ E31:-:zaterieicïcv-
inechettingen hebben echter niet tnt doei een ecircieei tot uitdrukking te brengen over deeffectiviteit van cie interne itieiieereing van de gemeenechappeiijite regeiing. Een centroie
nmvat tevene het evalueren van de geschiktheid van tie geieruikte gmncislagen voer*
financiele verslaggeving en de gebmikte financiële rechtmatigheidecriteria en van cie
redeiijkneici van cie einer het i¿efstuur van de gemeensehappeiijke regeiing gemaakte
sehattingen, aiernetie een evaluatie van het aigeheie beeici van de jaarrekening.

De bij onze eantmie izaegeeaete geedkeuringetoierantie bedraagt voer fouten 1% en weertinzeiterheden 3% van de tciteie ieeten„ On tiaeis van artikei 2 iid 7 ßAC§0 is deze
geedkeuringetnierentie door het aigemeen beetuur bij beetuurebeeiuit van 4 maart 2013(eentioieprnteeoi vereie nm/ember 2612) vastgeeteici.

Wij zijn van mening dat de daer ons verkregen <:oni:r“oie-»ini0rmetievoldoende enqeechikt ie ein een orideritmuwing voor ons oercšee! te bieden.

Gndefbøuwing van het oordeei met beperking
In de jaarrekening zijn meten ongenemen waar gezien de nrnvanç; een verpiichteEurepeee aenbestedingsprocetiure aan ten groncieiag dient; te liggen Cine oncierzøek
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Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar oma oordeeš geeft de jaarrekening van Gemeenächappeíšjka Regelšng
Omgevingsdienat We¿t-Hoitand een getmuw beeld van de groatte en samen¿telíing van
zowel de baten en Kasten over 2014 ais van de activa en passiva per 31 december 2014
in overeenstemming met het Besluit begrcfting en verantwoording provincies en
gemeenten en de Bešeidsregem tøepassing WNT.

Vonrts zijn wij van oordae! dat de in deze jaarrekening verantwøorde baten, tasten een
balamamutaties. ever 2014, uitzgeznnderd hat effect van hetgeen is vevmeíd in de
paragraaf `0nde±rbouwêng van het oordeei met bepfzzrking' èn aiie van materieel belang
zijncier aspecten vøidøfan aan de eiaen van financiëëe rechtmatighešd. Dit haudt in dat de
bedragen ín overeefwstemming zijn met de begrøtíng en met de in de reiøvante web en
regeígesving opgencmmen bepalingen, zøaí¿ vermefd in hat door het bestuur 0:214 maart

2013 {cc›ntroie:pmtocoí vvamíe navambezr 203,2) vaatgestešde normenkaden

Verklaring bvetreffenda uveríge bij of krachtens de wat ga¿teíde eisen
Ingevofge artškeí 213 Eid3 onder ci van de Gemeentewet vermeiden wij dat de bijtagen,
waar zover wij dat kunnen beoordeien, verenigbaar is met de jaarrekening.

Leiden, 26 maart ZON

Baker Titiy Berk NV.
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1. lnleiding

Voor u ligt de begroting 2016 van de Omgevingsdienst West-Hoiland. Sinds vorig jaar betreft het een
begroting op prograrnrnaniveau, die beter aansluit bij de 3W-vragen van de BBV (Besluit ßegroting
Verantwoording): Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag het kosten?.
De begroting is onderdeel van onze planning & controlcyclus die is vastgelegd in de Nota Planning &
Control op 16 december 2013. De begroting vloeit voort uit de kaders die zijn vastgesteld in de
Kadernota 2016 die is vastgesteld op 19 januari 2015 door het Algemeen Bestuur.
Dit is wederom een begroting op hoofdlijnen en laat ruimte om de precieze invulling van de
werkzaamheden aan te laten sluiten op uw eigen begrotingscycli. Hierdoor ontstaat er ruimte om uw

specifieke wensen met de meest actuele informatie te verwerken in de werkplannen.

De prograrnrna's Reguleren, Toezicht & Handhaving, Advies en Organisatie & Ontwikkeling geven u

op hoofdlijnen inzicht in de activiteiten van de Omgevingsdienst. Dit jaar hebben wij meer aandacht
besteed aan het formuleren van meetbare doelen en prestatie-indicatoren. Deze zijn opgenomen in

de programrnateksten en komen ook in de werkplannen terug. Hierdoor ontstaat een betere
samenhang tussen de producten uit de planning & control-cyclus, dat bijdraagt aan beter inzicht in
onze activiteiten.

in deze begroting is de Strijlebezuiniging van 0,34% en een indexatie van 0,59% verwerkt. Bij de
provincie Zuid~Hollandis de totale financiële bijdrage gelijk gebleven, waardoor daar effectief een
bezuiniging van 0,59% is verwerkt. ln paragraaf 5.2 kunt u vinden wat dat voor uw bijdrage betekent.

Vanwege de aanstaande uittreding van de gemeente Alphen aan den Rijn maakt deze gemeente

geen onderdeel meer uit van deze begroting. Het proces van overdracht van werkzaamheden is op 1

januari 2016 afgerond. De belangrijkste doelsteliing is om zonder inwerkvertraging de
werkzaamheden over te hevelen aan de Dmgevingsdienst lvlidden~Hoiiand.Met Alphen aan den Rijn

zijn ook afspraken gemaakt over de financiële afwikkeling van de uittreding.

Wij blijven ook in 2016 werken aan de ontwikkeling van onze organisatie. Het

Veranderingsprograrnma dat is ingezet blijft aandachtvragen voor het vervolrnaken en verbeteren
van onze dienstverlening met de focus op een transparante informatievoorziening. Dit stelt ons ook

in staat om bestaande bezuinigingen te realiseren. Het ingevoerde zaaktvpencatalogus (ZTC)en

producten~ en dienstencataiogus (PDC) is een goed voorbeeld van de verbeteringen in onze

dienstverlening naar u toe en een efficiëntere bedrijfsvoering binnen onze dienst.
Dit continue werken aan verbeteringen van onze dienstverlening geeft mij vertrouwen in de
waardering van de dienst door eigenaren en opdrachtgevers. lk ben ervan overtuigd dat dat ook

zichtbaar zal worden in het klanttevredenheidsonderzoekin 2015.

Derk Eskes
Directeur

Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 Concept 14 april 2015 4
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1.1 Plaats van de begroting 2016 in de jaarcyclus
De begroting neemt een belangrijke plaats in binnen de jaarcyclus. Hieronder ziet U schematisch wat
de relatie is van de begroting met de andere planning- en control producten binnen onze jaarcyclus.
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Figuur 1: de plaats van de begroting in de P&C cyßlus
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2. Programma's

2.1. Algemeen
De Omgevingsdienst West~Holland is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van en voor de
deelnemende overheden en staat voor het verbeteren en bewaken van de kwaliteit en veiligheid van

de leefomgeving in Holland Rijnland.
Om dit te bereiken voert de Omgevingsdienst alle milieutaken uit voor de gemeenten Hillegom, Kaag

en Braasaern, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisae, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout,

Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude en voor de provincie Zuid-Holland.Voor de

gemeente Noordwijk voert de Omgevingsdienst ook de bouwtaken uit.

De Omgevingsdienst adviseert de deelnemers bij ruimtelijke planvorming. Bovendien is de

Omgevingsdienst actief op het brede terrein van milieu, gezondheid en duurzaamheid.Hierbij gaat

het om onderwerpen zoals bodem- en luchtverontreiniging, geluidhinder, gevaarlijke stoffen en

energie~ en waterbesparing. Alle onderwerpen zijn vastgelegd in een gemeenschappelijke PDC

lproducten- en dienstencatalogus) en ZTC (zaaktypencatalogus).
De huidige PDC is een geüniformeerde PDCvoor vijf diensten. Het betreft de Omgevingsdienst

Haaglanden, DCMR, OZHZ, ODMH en ODWH. Dit zorgt voor meer transparantie richting de

opdrachtgever. ln 2015 zal er een hernieuwde ISO certificering plaatsvinden waarbij de huidige

processen worden herijkt met de PDC en ZTC als uitgangspunt. We verwachten in 2016 met deze

nieuwe systematiek te werken.

De begroting is opgebouwd uit vier programma's:
I Reguleren
I Toezicht & Handhaving
I Advies
I Organisatie 8: Ontwikkeling

2.2. Reguleren
Wat willen we bereiken?
Het doel van het programma Reguleren is een bijdrage te leveren aan een gezonde en duurzame

leefomgeving, door zorg te dragen dat bedrijven over actuele Wabo-vergunningen beschikken en

dat bedrijven meldingen en wijzigingen in het kader van besluiten indienen (onder andere

Activiteitenbesluit, ßouwbesluit, Vuurwerkbesluiten APV).

Het programma levert tevens een bijdrage aan een gezonde bodemkwaliteitvoor mens en milieu.

Door de aaneringsdoelsteilingen te toetsen aan beleid en wet~ en regelgeving waardoor

maatschappelijke initiatieven mogelijk gemaakt worden.

Om bovengenoemde doelen tijdig en volledig te realiseren zijn onderstaande prestatie indicatoren

benoemd.

Kritische Prestatie indicatoren (l<Pl'a)
Voor het programma Reguleren zijn de volgende kwaliteitsindicatoren benoemd:
I 100% van de aanvragen wordt beschikt;
I 90% van de bedrijven beschiktover een actuele vergunning;
I 95% van de procedures milieu wordt binnen de wettelijke termijn afgerond (regulier en

uitgebreid).

Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 Concept 14 april 21015 6



Z/15/013709/26697

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 74 van 108

Wat gaan we hiervoor doen?
De Orngevingsclienst beoordeelt en toetst vergunningen en geeft beschikkingen af voor de producten
opgenomen in de product- en dienstcatalogus. De belangrijkste zijn de \A/ABOvergunningen en
meldingen, beschikkingen Bodemsanering (Wbio) en meldingen over ontbrandingstoestemmingen
Vuurwerk en indirecte Lezingen.
Het gebruik van de ZTC (zaaktvpen-catalogus) stelt de Omgevingsdienst in staat deze producten
uniform en binnen de wettelijke termijn te behandelen.

in 2016 is er net als vorige jaren aandacht voor de actuele stand van de vergunningen en starten
initiatieven om deze te actualiseren. Gm de kwaliteit van de producten te waarborgen gebruikt de
Omgevingsdienst de landelijke kwaliteitscriteria 2.1 als basis voor het uitvoeren van de
werkzaamheden binnen het programma Reguleren. Door actief te sturen op kennisontwikkeling en
opleidingen is het daarnaast mogelijk de reguleringstaken op het vereiste kwaliteitsniveau uit te
voeren voor de opdrachtgevers. Dat stelt de dienst in staat de l<Pl'ste realiseren.

ln 2016 hebben bouvvvergunningstaken vanuit Noordwijk een plek binnen het programma. De in
2015 gestarte implementatie en verankering van deze nieuwe taken binnen de bestaande structuren
is dan afgerond. Hiervoor zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met Noordwijk en de gemeenten in
de Leidse regio. Deze afspraken, gebaseerd op de KC2.1, borgen de gewenste kwaliteit van uitvoering
van deze nieuwe taken.

2.3. Toezicht Si Handhaving
Wat willen we bereiken?
Het programma Toezicht & Handhaving wil bijdragen aan de vergroting van de leefbaarheid en
veiiigheid door een hoog naleefgedrag van regelgeving door bedrijven.

Daarbij wil de Omgevingsdienst de middelen die ter beschikking staan gericht inzetten. Dit moet
leiden tot een hoger handhavingsrendement bij de grotere en meer complexe bedrijven die een
grote impact hebben op de leefbaarheid en veiligheid. ln de loop van 2015 beschikkendeze bedrijven
over een toezichtplan. De Orngevingsdienst streeft bij deze bedrijven naar een nalevingsgedragvan
100% procentlop het gebied van veiligheid. Daarnaastbeoogt de Omgevingsdienst met gerichter
toezicht ook een vermindering van de regeldruk bij bedrijven met een lage impact op de
leefomgeving. Bovendien zoekt de Omgevingsdienst aansluiting bij de handhavingsprioriteiten van
de deelnemers.

Kritische Prestatie indicatoren (KPl's)
Voor het programma Toezicht & Handhaving zijn de volgende kwaliteitsindicatorenbenoemd (deze
indicatoren geven een beeld van de kwaliteit, diepgang en het effect van de toezichtinspanning):
I 80% van de controlebrieven is binnen elf werkdagen na het controlebezoek verstuurd;
I 90% van de hercontroles vindt plaats binnen elf werkdagen van de in de controlebrief genoemde

termijn;
I Met 95% van de melders van klachten is binnen de gestelde termijn contact opgenomen.

Wat gaan we hiervoor doen?
De Orngevingsdienst blijft inzetten op uniform toezicht dat effectief en efficiënt is in de naleving van
wet~ en regelgeving, net als de eventuele interventies en keuzesdaarvan. Dit is vastgelegd in het
Handhavingsplan dat aansluit op de Landelijke Handhavingsstrategie.De Omgevingsdienst houdt
daarbij oog voor zowel bestuurlijke handhavingsprioriteiten en -overwegingen als het belang om
regeldruk te verminderen.

1 Het streefpercentage nalevingsgedragvoor alle bedrijven bedraagt 80%.

Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 Concept 14 april 2015 7

f›«»«.«„›i.....
MGM

mm

WW

Mimi

Wl¿ifk

Wl¿lßn

MM

MM

WM

mm

wifi*

MM!

WM

om

MM*

Milk

wma

“We



Z/15/013709/26697

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 75 van 108

eve,„.,
mm

am,

Mm

t¿më¿t

„„„„„„

Mm

am

we

Ma

mm.

„„

Wa

Mm

,Wa

mm

mm

am

mm

Uiteraard is het uitgangspunt dat voldaan wordt aan de landelijke kwaliteitscriteria waardoor de
uitvoering van het toezicht en de handhaving op een adequaat niveau is. Hiermee kan de
Orngevingsclienst deze taken voor haar deelnemers op het vereiste kwaliteitsniveau uitvoeren.
Tevens opereert de Omgevingsdienst bij de uitvoering van het toezicht en de handhaving als een
netwerkspeler waarbij zij één van de landelijke diensten is en participeert de Gmgevingsdienst in de
Brzo~RUDZuid-Holland/Zeeland.Dit vergt samenwerking met de andere partners op dit terrein
waaronder de veiligheidsregio, politie en waterschappen.

De periodieke toezichtpraktijk voor complexe bedrijven wordt aangevuld met een projectgerichte
aanpak. Alle complexe bedrijven beschikken over een toezichtplan.
De Omgevingsdienst controleert zowel grote als kleine bedrijven op de relevante inhoudelijke
aspecten. Om te kunnen komen tot een gerichte aanpak wordt per deelnemer een omgevingsprofiel
gemaakt. ln het omgevingsprofiel koppelt de Omgevingsdienst de kennis van de bedrijven, wetgeving

en landelijke handhavingsprioriteiten aan de handhavingsprioriteiten van de deelnemers. Op deze
manier streeft de Omgevingsdienst naar een goede balans tussen landelijke uniformiteit en lokale
beleidsruimte.

2.4. Advies
Wat willen we bereiken?
Het programma Advies heeft als doel een bijdrage te leveren aan een gezonde, veilige en duurzame
leefomgeving met een goede milieukwaliteit door een groot scala aan adviesdiensten.Hierbij stelt de

Omgevingsdienst de opdrachtgever en kwaliteit centraal.

Kritische Prestatie indicatoren (KPl's)
Voor het programma Advies zijn de volgende kwaliteitsindicatoren benoemd:
0 tijdigheid adviezen (95% binnen vier weken)
0 tijdigheid adviezen bestemmingsplannen uitgebreide procedure. Conceptadvies binnen 5 weken

en definitief advies binnen 7 weken (95% binnen termijn)
0 tevredenheid klant (< 5% is ontevreden)
~ organiseren van minimaal 3 themabijeenkomsten.

Wat gaan we hiervoor doen?
ROM~advies
De Omgevingsdienst adviseert over alle ruimtelijke plannen van haar opdrachtgevers die deze taak

hebben overgedragen. De gemeenten Katwijk, Noordwijkerhout en Voorschoten voeren deze taak

zelf uit. Dit kan een schetsplan of een omgevingsvergunning zijn, maar ook een bestemmingsplan of

een projectplan. De Omgevingsdienst heeft expertise in huis op de thema's bodem, archeologie,

lucht, MER, ecologie, geur, geluid, externe veiligheid en duurzaamheid.Hieronder staan de meest

voorkomende werkzaamheden:
I voeren vooroverleg
' deelname project- en werkgroepen
' toetsen milieuparagrafen
' schrijven milieuparagrafen
' beoordelen onderzoeksrapporten, zoalseen berekening groepsrisico
'I opstellen rapportages/onderzoeksrapporten,zoals een akoestischrapport

' invoeren datasystemen (bijvoorbeeld in het Register risicosituaties gevaarlijke stoffen)

* adviseren over bodemkwaliteit, grondstromen, routering gevaarlijke stoffen, zonebeheer

industrielawaai en dergelijke.
De MER~advisering wordt in nauwe samenhang met de ROM-advisering georganiseerd.
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Projecten
Op aanvraag voert de Qmgevingsdienst projecten en programmasuit. Zo ondersteunt de
Orngevingsdienst de opdrachtgevers bij de uitvoering van lokaal ruimtelijk- en duurzaarnheidsbeleid
(bijvoorbeeld bij Structuurvisies).
Ook voert de Omgevingsdienst additionele opdrachten uit, zoals opdrachten op het gebied van
externe veiligheid, energie en duurzaamheid. Voorbeelden zijn het adviseren bij het project risico
bio-vergisting, het project SEREnergieakkoord Wonen en Bedrijven en het opstellen van
duurzaamheidagenda's of het uitvoeren van acties uit een duurzaarnneidagenda.

De Omgevingsdienst voert externe veiligheiclstaken uit, die volgen uit de subsidieregeling Impuls
omgevíngsveilighefd 20154018, De middelen zijn beschikbaargesteld vanuit het deelprograrnma
'Lokaal orngevingsveiligheidsbeleid' van de impuls. De focus van dit deelprogramma ligt op een
aantal aspecten:
I adequate uitvoering van de VTH-taken, inclusief het beheervan risico-informatie
I vastleggen van het beleidskader in ruimtelijke structuurvisies
I verantwoording van het groepsrisico (en afstemming met de Veiligbeidsregio)
I transport van gevaarlijke stoffen en het gemeentelijke routeringsbeleid
Een van de doelstellingen van de impuls is om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van
het kennisniveauop het gebied van externe veiligheid.

Op energiegebied coördineert de Orngevingsdienst twee projecten uit het
ondersteuningsprogramrna Energie van de VNG. Dit zijn de deelprogramrnas; gebouwde omgeving
(particuliere woningeigenaren) en bedrijven.

Voor het deelprogramma gebouwde omgeving (particuliere woningeigenaren) verleent de VNG
subsidie voor kennis- en expertiseontwikkeiing. De opgave is om door regionale samenwerking
energiebesparing en opwekking van duurzame energie bij bewoners te stimuleren. De gemeente
Leiden (als penvoerder) ontvangt in de periode 2014 - 2016 een jaarlijkse subsidie. De
Orngevingsdienst voert de regionale regie op bet project. De subsidie wordt globaal als volgt
verdeeld: een derde deel naar een regionaal energieloket, een derde deel naar regionale coördinatie,
kennis en expertise ontwikkeling en een derde deel naar het faciliteren van regionale
lpilotlprojecten.

Voor het deelprogramma bedrijven verleent de VNG naar verwachting een eenmalig subsidie aan de
Omgevingsdienst voor de jaren 2014, 2015 en 2016.

2.5. Organisatie 8:.Ontwikkeling
wat willen we bereiken?
Het programma Grganisatie 8; Ontwikkeling heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van
kwalitatief goede producten, het gewenste dienstverleningsnlveau en de positionering van de
Omgevingsdienst in de externe omgeving.

Wat gaan we doen?
Kennisontwikkeling en -borging
Met kennistearnsvoor de verschillendemilieutbema's of branches,zoals energie, vuurwerk en
tuinbouw, werkt de Cmgevingsdienst aan het beheren, actualiseren en delen van kennis. Speerpunt
hierbij is een actieve speler te zijn in het provinciale en landelijke kennisnetvverk.Verder wordt
kennisontwikkeling van medewerkersgefaciliteerd op basis van het jaarlijks vastgestelde
opleidingsplan.
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Relatiebeheer en bestuurszaken
Een gezamenlijk vastgestelde afstemmingsstructuur met de deelnemers is de basis voor het
relatiebeheer van de Omgevingsdienst. Speerpunt hierbij is om de afstemming op alle niveaus

(bestuurlijk, management en ambtelijk) nadrukkelijker in te vullen.
De Orngevingsdienst werkt aan heldere bestuurlijke besluitvorming door goede interne

voorbereiding en ambtelijke afstemming met de deelnemers. Speerpunt is de deelnemers op
bestuurlijk en ambtelijk niveau meer te betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van milieu en

bouwen. Onderdeel hiervan is het uitgebreider informeren van het algemeen bestuur.

Externe omgeving
De Omgevingsdienst is onderdeel van het provinciale en landelijke netwerk van overheden en

ketenpartners (Openbaar Ministerie, brandweer, politie, Veiligheidsregio, Holland Rijnland) en werkt

continue aan een goed en actueel overzicht van deze externe omgeving. Op basis hiervan bepaalt de

Omgevingsdienst de strategische agenda en speelt gericht in op ontwikkelingen die kansen bieden

voor de organisatie en de deelnemers.
De Omgevingsdienst past het uitvoeringsbeleid aan op basis van veranderende wet- en regelgeving.

Daarnaast wordt de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West~Hol|and regelmatig

geactualiseerd, bijvoorbeeld bij wijziging van het bestuurlijk model of gewijzigde bestuurlijke

inzichten.

lnforrnatiebeheer- en ontsluiting
Met adequaat informatiebeheer zorgt de Orngevingsdienst voor spoedige beantwoording van

bijvoorbeeld raadsvragen, verzoeken om bodeminformatie en vragen over lopende procedures.

Speerpunt is de doorontwikkeling naar het online verstrekken van statusinformatie over lopende

procedures (track & trace).

Clmgevingswet
Het Rijk werkt aan het eenvoudig en beter maken van het omgevingsrecht. Daarom bundelt het Rijk

dit recht voor de fysieke leefomgeving in de Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking

treedt. Deze wet biedt een nieuw kader voor de fysieke leefomgeving en heeft daardoor ook

gevolgen voor gemeenten, provincies en omgevingsdiensten.
Het besef groeit dat de implementatie van deze wet een grote opgave is. Gemeenten, provincies en

omgevingsdiensten bereiden zich daarom voor op tijdige implementatie. De Omgevingsdienst West-

Holland werkt ook in 2016 aan deze voorbereiding De kosten ervan zijn nog niet te kwantificeren,

omdat die mede afhangen van de implementatieaanpakwaar de gemeenten en provincie voor

kiezen.
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3. Financieel kader
3.1. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2016 - 2019
ln het algemeen bestuur van 19 januari 2015 is de kadernota 2016 vastgesteld. Het financiële kader
dat in de kadernota is opgenomen is gebaseerd op het Financieel koder gemeenschappelijke
regelingen 2016-2019 van gemeenten in Hollands Midden.

Het kader heeft voor de Orngevingsdienst effect op de te hanteren indexering. De toegestane
indexering van 0,59% is lager dan op grond van de Nota Planning en Control 2014 ~ 2017 wordt
berekend. Reële CAC)-stijgingen in 2016 zijn in deze normering niet meegenomen. Als
randvoorwaarde voor het volgen van deze normering geldt dat eventuele CAO-stijgingen in 2016
apart worden doorberekend.

De Omgevingsdienst realiseert bij de gemeentelijke deelnemers een taakstelling van 0,34% ten
opzichte van 2015 (conform de financiële kaderstelling) en de 0-lijn met betrekking tot de bijdrage
van de provincie. Als gevolg van de taakstelling reserveert de Omgevingsdienst bezuinigingskosten
in de begroting 2016.

Voor het maximeren van de algemene reserve is het merendeel van de deelnemers van mening het
Financieel kader gemeenschappelijke regelingen gie; te volgen, maar de Nota Planning 81Control
2014 - 2017 aan te houden en de algemene reserve te maxirneren op 5%. Voor de begroting 2016
heeft de Omgevingsdienst een specifieke inventarisatie van de risico's gemaakt op basis waarvan een
besluit mogelijk wordt om, indien nodig, at te wijken van de 5%~norm voor de algemene reserve.

3.2. Financieringssystematiek
Met ingang van het boekjaar 2014 geldt de nieuwe Nota Planning & Control, zoals vastgesteld in het
algemeen bestuur van 16 december 2013„

De kostenvan de Grngevingsdienst worden doorberekendaan de deelnemersop basis van werkelijke
uren en werkelijke kosten.
Aan het einde van het jaar vindt op twee methoden een afrekening plaats:
I Enerzijds vindt een afrekening plaats van het eventuele meer- of minderwerk ten opzichte van de

begroting. Hierbij wordt rekening gehouden met een bandbreedte van 5% onder en 5% boven de
vastgestelde begroting. Minimaal 95% van de regulier begrote uren dienen te worden betaald.
Uren die meer dan 5% boven de begroting uitkomen worden afgerekend tegen een hoger
uurtarief, namelijk 25% boven het standaard uurtarief. Het belang van realistisch begroten
neemt hierdoor toe.

I Anderzijds vindt een (eventuele) afrekening plaats van het bedrijfsresultaat. Er wordt hierbij
rekening gehouden met de minimale en maximale omvang van de algemene reserve. Met ingang
van 2014 mag de algemene reserve 5% van de omzet bedragen.

Bij de gemeente Noordwijk wordt de dienstverleninggefinancierd door een lumpsumbijdragevoor
een periode van drie jaar (zie paragraaf 3.3).
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Gezamenlijk Kostprijsmodel Omgevingsdiensten in Zuid Holland
Met de provincie Zuid-Holland zijn afspraken gemaakt over het invoeren van een uniform
kostprijsmodel voor alle omgevingsdiensten in Zuid-Holland met een ingangsdatum van het
begrotingsjaar 2016.

Gezien de complexiteit van de materie en de verschillen tussen de omgevingsdiensten is het nog
onzeker of de kostprijssystematiek tijdig kan worden ingevoerd. Voorlopig wordt daarom de
begroting 2016 op basis van onze huidige afrekensystematiek opgesteld. indien in 2015 blijkt dat
een besluit mogelijk is over invoering van een uniform kostprijsmodel, dan wordt de begroting 2016
(middels een begrotingswijziging) aangepast aan de nieuwe financieringssystematiek.

Bezuinigingskosten
Uren van het reguliere werk van de begroting mogen 'kostenvrij' dalen met maximaal 2% perjaar en
maximaal 4% in drie jaar. Tevens mag de urendaling per programma maximaal 10% zijn perjaar.
indien de uren meer dalen worden bezuinigingskosten in rekening gebracht: '2 x uurtariefx dalende
uren meer dan 2%'. Deze bezuinigingskosten worden gedurende drie jaar bijgehouden in de
begroting in een verplichtingenregistratie en pas geïnd als de frictiekosten zich voordoen. In
paragraaf 7.1 is een overzicht van de frictiekosten opgenomen.

3.3. Uurtarief 2016

Hieronder is kort aangegeven met welke tarieven in de begroting 2016 rekening is gehouden.

Uurtarief 2016 deelnemers exclusief provincie en gemeente Noordwijk
Het uurtarief is geïndexeerd conform de vastgestelde kadernota 2016. Hierin is opgenomen dat de
indexering 0,59% bed raagt.

Vastgesteld tarief 2015: 6 80,40
indexering Strijk 0,59 % 6 0,47
Tarief 2016 6 80,87 (afgerond 6 80,90)

›rarrefbegrøring jzozo j 2011 !2012
0

I2013 \2014 I2015 t2016

[ uurtarief l e74,2o* l evaoo l e7a,1o** l 919,25 [ s79,25*** I cs0,40**** l eaoßo
Tabel 1: Uurtarief deelnemende gemeenten

* De oorspronkelijke berekening voor 2010 kwam uit op een uurtarief van 6 75,-. Als gevolg van de loonmatigingen is in

het dagelijks bestuur van 20 april 2009 besloten de salarissen in 2010 niet te indexeren.
** Het uurtarief van 2012 is in het algemeen bestuur van december 2011 op het laatste moment gewijzigd en

vastgesteld op 6 78,- als gevolg van wijzigingen in de pensioenpremies. Besloten is voor 2012 het uurtarief van 6 78,10
te hanteren, omdat deze al was verwerkt in alle begrotingen. De indexering van 2013 is toegepast op het tarief van

6 78,~.
*"°* Voor 2014 heeft het algemeen bestuur besloten de voorgestelde indexering van 4,01% niet toe te passen en de nullijn

aan te houden. Het te hanteren uurtarief bleef daarmee gelijk aan het uurtarief over 2013, te weten ë 79,25.
**** Voor 2015 is in afwijking van de Nota Planning en Control het tarief verhoogd met de indexering, zoalsdeze is

voorgeschreven door het bestuurlijk overleg Gemeenschappelijke Regelingen Hollands Midden.

Uurtarief provincie
Om het uurtarief voor de provincie Zuid-Holland te bepalen is de startbrief 2016 als uitgangspunt

genomen. De daarin genoemde totale bijdrage is als basis gebruikt om een uurtarief te berekenen.
Het uurtarief (feitelijk een rekentarief per uur) is berekend door de totale bijdrage van de provincie

af te zetten tegen de totale beschikbare uren en bedraagt in 2016 E 84,96.

Begroting 2016 en meerjarenbegroting 2016-2019 Concept 14 april 2015 12
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Lumpsum gemeente Noardwijk
De lurnpsurnperiode voor Noordwijk ioopt af op 30 iuni 2016. Vanaf 1 juli 2016 worden de
werkzaamheden voor Noordwijk op besi¿ van onze huidige afrekensysternatiek in rekening gebracht.
Dit betekent dat afrekening plaatsvindt op basis.van werkeiijke uren en kosten tegen het uurtarief
van E 80,90.

Dverige tarieven
Vooral makelaars vragen bodeminforrnatie op. Hiervoor betalen zij een vergoeding per aanvraag.

„;„

,1

M

mmm

Tarief Tarief Tarief Tarief Tarief Tarief Tarief
begroting begroting begroting begroting begroting begroting begroting
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

[ ßoaeminførmaue 1ea3,so [ e33,ss 1eazes 1amenIessen Ieases i eaezo
Tabel 2 Overige tarieven
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4. Meerjarenbegroting 2016-2019

4.1. Meerjarenbegroting 2017~2019
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maw
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mmm

www

Mm

.mm

mm

¿ww

mm

mw

«~m~›

mm

WM

Cat. Omschrijving

Lasten
1.0 Personeelskosten
1.0 Mutatiein uren
3.2 Huren en nachten

waarvan r.I.v. voorziening frícrieAlphen
3.4 Goederen/dienstenprimaire proces

3.4 Overige goederen en diensten OD

waarvan t.l.v. voorziening frictieAlphen

6.1 Afschršjvingen
waarvan t.I.v. voorziening frictieAlphen

Taoksrelling Strljknorm 5,31 %

Taaksrellíng 10% pergemeerite
Taakstelhng indexering 0%

Totaal lasten

Baten
3.2 Huren en nachten
3.4 Bijdrage gemeenten / provincie
3.4 Gverige goederen en diensten OD

4.2 Subsidies

Totaal baten

Saldo voor bestemming

6.0 Stortingin reserves
6.0 Onttrekking uit reserveß

Saldo na bestemming

Tabel 3: Meerjarenbegroting 20164019

begroting
2014

ë 11.064.600
60

é 621.500
6 O

E 506.600
#22.094.900

6 0

6 533.000
E 0

6 0

~f 484.700
›ê 196.000

realisatie
2014

E 11.482.748

E 610.203
6 0

êi 831.877
6 1.631.412

6 0
E 434.912

6 0

begroting begrazing begroting begroting

2019 f 20:10 2017 1011 1019

6 10.368.350 _ igåvåßåfrfxüif É 8.585.600 6 8.583.600 ë 8.585.600

60 „_%e0ï 140.150 eszsas eo
e 614.150 „ 011245100.6 047.300 1:047.100 1 647.300

e0 „ 1.;e4.a00_-_~e114.100 ~e114.100 -e114.800

eaemso _ te011.200 e 523.191 e 505.001 r 497.391

1:1.914.100 ï 4:.1;5;2.9;6›11ri~e 1.594.009 er1.517.683 e 1.470.908

ä 0 ¿.§$.50'›3. 42 115.800 -6 38.600 E 0

e431.000 f eaäraen2

e 439.100 e:424.500 e409.700

1 0
`

. «ez*1._10or -1 03.200 4: 42.300 -f.' 13.500

-66721300 `

- íï¿ E0 60 60

E0 * 1-_`~ÉfI í0 êü aíü

60 - E0. C0 60 60

E 14.239.900 E 14.991.152 e 13.356.150 i.f4›;i~.1:.'=á10i.m0~.`et11.537.550 1 11.511.059 1 11.470.019

Q 31.200
Q 13.785.700

Q55.100
G315.100

É 29.920
6 13.963.249

E 253.707
ä 968.530

e 11.900 _ «ga2;„g1o0_e 32.000 e 32.000 e 32.000

e 13.260.750 ei11.313.300c 11.424.150 r:11.418.850 rt 11.357.519

0 55.100 1
j

~“i›:§1§.nn0-2 55.000 e 55.000 c 55.000

6 0 ÃZ`.'í«.$`É~;8¿¿' 6 0 6 O 6 0

C 14.1S?.100 6 15.225.407 r 11.341.750 j.,ij§§e_.11.10§;100.c 11.511.550 e 11.505.059 111.4-14.079

41 52.800 É 234.255 _; g¿ji; -e20.000 4: 20.000 e 20.000

~69.700
*El62.500

-E 641.481
ë 150.285

~e23.000 1 4;1.01007~e4.000 -r; 4.000 »a-1.000

e 31.500 .
`

. “rlzronnoi e10.000 e 30.000 1 30.000

G3 4 256.941 E0
` *E51 60 C0 C0

4.2. Toelichting op de meerjarenbegroting 2017-2019

Financieelkader gemeenschappelijkeregelingen 2016 - 2019

in de meerjarenbegroting is voor de gemeenten de taakstelling van 0,34% ten opzichte van 2015

opgenomen die volgt uit het Financieelkader gemeenschappelijkeregelingen. Voor de provincie is de

nuilijn aangehouden met betrekking tot de bijdrage.

De taakstelling is ingevuld uit de onderbesteding en verwerkt zoalsaangegevenin paragraaf 5.3.

Uittreding Alphen aan den Rijn

ln de meerjarenbegroting is Alphen aan den Rijn vanaf 2016 uit de cijfers gehaald. Ter dekking van

frlctiekosten is er in de periode 2016-2019 rekening gehouden met een extra onttrekking uit de

voorziening frictiekosten (zie tabel 4).
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20161 20171 2018 2019
Leegstand 114.800]114.8001114.800 114.800
Afmwsjvangen 81.100] 63.200!48.300 83.500
overig } 118.5001115.800 38.800 0

1315.400]203.800 201.700!148800
Tabel 4: Cnttrekkíng voørziening fríctšekøsten Ašphen aan den Rijn 2016 ~ 2019

Paragraaf 4.3 maakt het effect van de uittreding inzichtelijk. Hiertøe is een aparte kolom voor Aíphen
aan den Rijn toegevoegd, die inzicht geeft in de mutatše per 1 januari 2016. Alle bedragen, dus ook
inclusief Alphen aan den Rijn, zijn daarbij gebaseerd op prijspeil 2016 incšusiefverwerkte taaksteliing
en indexatie. Gverige mutaties in de meerjarenbegrøting staan toegeiicht in paragraaf 5.4.
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(*) de vacatureruimte bedraagt 13,97 fte op basis van de beachikbare formatieve ruimte. Vanwege de vacaturestop vindt

geen invuiiing van deze ruimte piaats. Het beschikbare budget van E 1.013.000 is beschikbaar voor tijdelijke inhuur in het

geval van extra capaciteitsvragen.
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4.3. Begroting 2016
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Left. .. . .. , 2

Personeeiskosten E 10.368.350 6 10.164.200 ›å 1.854.300

Huren en Pachten 6 634.150 6 625.900 E O

Goederen/dienstenprimaire proces ë 661.350 6 684.000

Uverige goederen en diensten E 1.934.100 6 1.658.600 -

Storting in reserves é 23.000 éi 4.000

Afschrêjvíngen E 431.000 6 439.100

Taakst.gemeenschappelijke regeIing( * *,1 -6 572.600

~í 72.100
6 196.600

6 0
6 0

X
\Je ßßø

É 275.700
ë 21.400

ë 2.800
6 67.600

E0
É 18.200

ø ß

E 8.585.600
6 647.300
E 614.700

E 1.529.600
ë 4.000

í 457.300
E 0

{") ODWH 2016 inciusief Noordwijk vanaf 01/07/2016
,(**)Taak5teEiing 2016 is al verwerkt in de juiste categoriën.

Tabei 5: Uitgaven 2016
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Huren en pachten Q 31.900 E 32.000 ä 0 ¿ 0 il 32.000

Bijdrage gemeenten /Provincie í 13.260.750 6 13.371.000 ~ë 2.438.400 E 385.700 ë 11.318.300

Overige goederen en diensten 4555.100 E 55.000 E 0 E 0 6 55.000

Subsidies § 0 ë 87.800 6 0 6 0 G87.800

Orittrekkšng uit reserve ä 31.600 6 30.000 6 0 é 0 E 30.000

Uitfreding Alphen aan den Rijn (***) E 0 G 0 6 315.400 E 0 6 315.400

ëä
ë„%i1Z.1r„%%/0%

šß

;„. ,›<,..

,i*“) presentatie bijdrage uit voorziening frictiekcisten Alnhenaan dan Rijn

Tabel 6: inkomsten 2016

4.4. Toelichting op begrotingsposten

Personeelskosten
Hieronder staat een apecificatie van de pefsoneeiskosten en bijbehorende formatie in fte's.

Bedrag Fte's
Bezetting <2 7.102.100 99,81

* .O00 13,97
3.115.100 113,78

gg
óñ

m
¿ä

nñ

Vacatu rerui mtej )

Toegeatane formatie

395.500 -

75.000 -

inhuur: Zíektevervangi ng
inhuur: Projecten
lnhuurbudget

j er 3.535.500 113,13
Tabel 7: specificatie salariskosten en inhuur personeei
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De salariskosten zijn bepaald aan de nand van de formatie, zoals opgenomen in bijlage 1 en de
salarisschalen van januari 2015.
De post inhuurbodget is bedoeld voor vervanging bij (langdurige) ziekte. De post wordt jaarlijks
vastgesteld op een percentage van ongeveer 6% van de loonsorn. ln deze post is ook in 2016 een
bedrag van (5 75.000 gereserveerd voor projecten.
De totale personeelskosten zijn ongeveer tl 1.800.000 lager, dit is grotendeels het gevolg van de
uittreding van Alphen aan den Rijn.

Huren en pachten
Het huurcontract van het pand van de Orngevingsdienst aan de Schipholweg heeft een looptijd tot 1
januari 2022. De jaarlijkse huurindexatie vindt plaats aan de hand van het
consumentenprijsindexcijfer. De Omgevingsdienst ontvangt door onderhuur een opbrengst van
E 32.000 per jaar.

_

Overige goederen en diensten - lasten
ln de begroting is een splitsing gemaakt tussen de kosten van goederen en diensten voor het
primaire proces en de kosten van de goederen en diensten van de Omgevingsdienet. De toelichting
op de ontwikkeling van de kosten van goederen en diensten voor het primaire proces
wordt gegeven in hoofdstuk 5.

Be kosten van de goederen en diensten van de Orngevingsdienst nemen in 2016 af, vanwege het
verwerken van de taaksteliing 2015 en 2016. Daarnaast is het aaldogedaald vanwege de uittreding
van Alphen aan den Rijn.

Hieronder staat een specificatie van de overige goederen en diensten opgenomen.
Huisvesting, exclusiefhuur 1

V

76.200
ict l ezaeoo
Overig l 824.500
Imam l 1.sze.eool
Tabel 8: specificatie overige goederen en diensten

Storting in reserves
Contraotgerneenten betalen een risioo~opslag van 10% op het interne uurtarief. Deze opslag wordt
gestort in de algemene reserve. Vanaf 2016 betreft dit alleen nog Noordwijkerhout voor een bedrag
van 6 4.000.

Afscnrijvingen
De afschrijvingskosten stijgen met 6% door het investeren in werkplekken voor
kantoorautomatisering (flexibel werken). üeze investeringen beinvloeden ook het rneerjarenbeeld
van de afschrijvingskosten in de komende jaren.

Bijdrage gemeenten / provincie
Door de uittreding van Alphen aan den Rijn daalt de totale bijdrage van de deelnemers met ongeveer
E 2.439.000.
Uaarnaast stijgt de bijdrage met ä 496.000 door de jaarlijkse indexering en het opnemen van de
gemeenten katwijk en Voorschoten (in verband met toetreding of speciaal contractzlen Noordwijk
(in verband met afloop iurnpsurn periode) tegen het reguliere tarief.

üverige goederen en diensten - haten

2 Het college van B&W van de gemeente Voorschoten heeft mondeling aangegeven per 1 juli 2016 te willen
toetreden bij de Orngevingsdienst West~Holland.
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Dit betreffen ander andere rente-inkomsten en de vergde-ding vcior bodeminformatie van makelaars.

Subsidies
In 2015 is een nieuwe aubsidie aangevraagd en toegekend uit het oridersteuningsprøgramma Energie
van de VNG. Voor 2016 is er voor deze subsidie G 87.000 beschikbaar.

Onttrekking uit reserve
Eind 2012 is, na toestemming van het algemeen bestuur in juni 2013, een bestemmingsreserve
gevormd ter dekking van de afschrijvingskosten van de verbouwing aan het pand aan de Schipholweg
in 2012. Deze bestemmingsreserve is gevormd door een eenmalige huurkorting van #2450.000.
Jaarlijks valt een bedrag ad šl 30.000 vrij uit de bestemmingsreserve ter dekking van een gedeelte van
de afschrijvingskosten van de verbouwing.
Doør de uittreding van Alphen aan den Rijn is rekening gehouden met een bedrag van 62315.400 aan
frlctiekosten voor 2016. De frictiekosten bestaan in 2016 uit de kosten \mor leegstand en øverige
kosten.
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5. Totaaloverzicht uren en bijdragen 2016 - 2019

Hieronder zijn twee totaaloverzichten opgenomen waarin de uren en de bijdrage per deelnemer zijn
weergegeven. Een toelichting op deze uren en bijdragen is opgenomen in paragraaf 5.3 en 5.4.

5.1. Totaaloverzicht uren per deelnemer
ln de onderstaande tabel wordt inzage gegeven in de geplande uren.

4 › › 7 1
I f « fi 1 1. M

1»~«.«~›f .. ›»..
ll 8 29.460

“Hillegom 6.862 6.350 6.330 6.330 6.330 6.330

Koog en Bmossem 9.577 8.886 8.855 8.855 8.855 8.855

33.155Leiden 31.087 30.980 31.180 31.230 30.980

Leiderdorp 6.170 5.648 5.625 5.775 5.825 5.625

Lisse 6.513 6.007 5.990 5.990 5.990 5.990

Nieuwkoop 9.599 8.898 8.870 8.870 8.870 8.870

Noordwijk 11.288 11.169 11.140 11.140 11.140

Oegstgeest 4.706 4.290 4.255 4.405 4.455

Teylingen 9.166 8.426 8.400 8.400 8.400

Zoeterwoude 4.605 4.302 4.280 4.280 4.280

Provincie 32.326 30.397 30.760 30.760 30.760

Kotwijk 2.333 2.045 4.045 4.045 4.045

Noordwijkerhout 567 495 495 495 495 495

Voorschoten 431 318 2.625 2.625 2.625 2.625

efefmiii 1. . melde.
2

151.212. m.r›aa .1m.1sß„ 1-* f ..:ee~;ßsø.
Tabel 9: Geplande oren, inclusief aanpassing \N138 per 1 ianoari2014 en taakstelling 0,34% (provincie 0,59%)

5.2. Totaaloverzicht bijdragen per deelnemer
ln de onderstaande tabel wordt de totalebijdragefneergegejrenggineurov'§.`v

A

. . . . , . . . ..„›. , . . . _
kg

Alphen aan den Rijn
g

ti 2.541.718 ë 2.415.606 é 0 620 E 0*E0

Hillegom 6 542.192 É 515.366 #2522.900 É 523.000 6 521.700 61521.20 0

Koog & Broassem E 756.959 É 719.122 íâ 729.600 É 729.400 GI728.000 E 727.200

Leiden á 2.714.998 6 2.582.379 ë 2.617.200 if 2.633.300 Z 2.630.300 E 2.606.800

Leiderdorp 6 493.895 ë 470.188 ä 476.000 6 488.000 ä 490.700 6 473.70 O

Lisse ë 514.376 6 489.167 ë 496.300 E 496.400 6 495.100 61494.50 0

Nieuwkoop 6 758.625 É 720.779 fë731.500 G 731.500 ë 729.900 62729.2

Noordwijk 6 758.888 É 769.621 li 837.700 if 903.900 6 903.900

00

êl903.900

Oegstgeest 6 378.197 É 360.311 É 363.000 E 375.200 6 377.900 6 361.100

Teylingen 6 723.472 É 688.379 6 697.900 E 697.900 e eeseoo
7

0

Zoeterwoude 6 364.640 6 345.995 É 351.100 É 351.000

5 694.80

06 350.600 G 350.4 0

Provincie =E3.004.400 É 2.912.100 E 2.911.750 E 2.911.750 e 2.91.1.75o
1

katwijk e 131.395 í 191.997 tl 324.300 6 324.300 6 324.300 É 324.3

É 2.911.750

00

Noordwijkerhout ä 44.429 É 46.594 5 47.450 É 47.450 G47.450 6 47.45 0

Voorschoten ë 32.146 E 33.104 E211.600 =êI211.500 0

T0.7*°~°<i.. . .. §.§j13~¿10~33¿ in .13f2W~3›'03.„. #5ïïåïüeäü¿.
62211.500

»

6 211.50

*I ïiï#«4§1$«.50l)0ïi. .

Tabel 10: Bijdragen in euro's3

3 ln tabel 10 neemt de bijdrage in euro"s in 2016 toe in vergelijking met 2015. ln de vastgestelde begroting
2015 is echter de indexatie van 1,41% uit de kadernota 2015 niet meegenomen. Hierdoor lijkt de bijdrage in
2016 toe te nemen, terwijl de uren in tabel 9 dalen. Hiervoor komt in 2015 nog een begrotingswijziging.
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5.3. Ontwikkeling begroting 2016

Hieronder worden de belangrijkste mutaties in de begroting 2016 toegelicht:

Taakstelling per deelnemer
De totaie taakstelling van ruim E 43.300if-1 verwerkt in de begroting (uren en ii). De daling in uren is

dienstbreed opgevangen met behulp van de onderbesteding. Bij deelnemers waar geen sprake is van

onderbesteding is een bezuiniging in uren opgenomen, waarbij invulling vanuit efficiënter en

effectiever werken plaatsvindt. ln het werkplan 2016 vind de concrete uitwerking daarvan plaats,

mede gelet op de beperkte omvang in uren per deelnemer.
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Hillegom G515.366 -É 1.800 -20
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Leiden 6 2.582.379 -eseed -110
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Lisse e439.1677 et 1.100
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-20

Nieuwkoop E 720.779 42 2.500 -30

Noordwijk G 769.621 412.600 -30
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Tabel 11: Taakstetling 0,34% per gemeente en provincie nullijri

(*) in deze tabel staan alleen toegetreden deelnemers vermeld. 0e gemeente Katwijk is op het moment van opstellen van

deze begroting nog niet formeel toegetreden. De taakstelling wordt bij toetreding alsnog verwerkt.

Actieplannen geluid en geluidskaarten 2016: + 200 uur

ln het kader van de EU»richtlijn omgevingslawaai moeten geluidskaarten om de vijf jaar worden

opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. De huidige periode

loopt van 2015 ~ 2019. De genoemde mutaties zijn in de meerjarenbegroting opgenomen onder

subcategorie 1.0 (Mutaties in uren).

Afschrijvingskosten bodemkwaliteitskaarten 2016: - ti 5.500

Doordat de afschrijvingsterrnijn op de investering in de bodemkwaliteitskaartenbijna is afgelopen, is

de afschrijving in 2016 6 5.500 lager dan in 2015.

Overige goederen en diensten primair proces
ln deze kostencategorie staan specifieke activiteiten voor de deelnemers opgenomen, zoals

materiële uitgaven voor projecten of subsidieregelingen. Hierover zijn aparte afspraken met de

deelnemers gemaakt en in detail in het werkplan uitgewerkt. Hierdoor kunnen de kosten perjaar

fluctueren.
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5.4. Ontwikkeling meerjarenbeeid 2017-2019
De onderstaande ontwikkeling wordt in de periode 2017 - 2019 verwacht.

Actieplannen geluid en geluidskaarten
2017: + 500 uur
2018: + 150 uur
2019: ~ 650 uur

ln het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moeten geluidskaarten om de vijfjaar worden
opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest. De huidige periode
loopt van 2015 - 2019. De genoemde mutaties zijn in de meerjarenbegroting opgenomen onder
subcategorie 1.0 (Mutaties in uren).

Afschrijvingskosten bodemkwaliteitskaarten
2017: - E 18.100
2018: ~E 8.500
2019: ~E 3.500

in 2012 is een bestemrningsreserve gevormd ter rieicl-:ingvan de jaarlijkse afschrijvingskosten van de
bedemkvvaliteitskaarten.in 2015 is deze reaerve uitgeput, waardoor we in 2016 de faarlijkse
afschrijvingskosten via het materieel budget bilde deelnemers in rekening brengen. Dit blijft
gehandhaafd tot de bodemkwaliteitskaartenzijn afgeschreven in 2018.
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6.0ntwikke|ingen NIET in de begroting

Een aantal ontwikkelingen ia niet opgenomen in de begroting 2016. Van deze ontwikkelingen is nog
onvoldoende informatie bekend over de te verwachten inzet of er is nog onvoldoende
overeenstemming bereikt met de deelnemers.

De volgende ontwikkelingen worden verwacht.

Gevelsanering
De A-iijst woningen zijn zo goed als gesaneerd. Voor de overige nog te saneren woningen is in 2014
een meerjarige projectplanning gemaakt. Voor elk project vraagt de Omgevingsdienst een
uitvoeringssubsidie aan bij het Bureau Sanering Verkeerslawaai (BSW. Bij de uitwerking van het
werkplan bespreekt de Omgevingsdienst de saneringsprojecten met de gemeenten.

Wbb Leiden
Ook in 2016 krijgt Leiden een Rijksbijdrage voor de uitvoering van de Wbb-taken. De hoogte van
deze Rijksbijdrage is op dit moment (januari 2015) nog niet bekend. in de gesprekken die hierover
worden gevoerd met het Rijk en de gemeente wordt als uitgangspunt de bijdrage voor 2015
gehanteerd.
Dit betekent dat we voor de Wbb-taken Leiden dezelfde bedrag krijgen als in 2015 en dezelfde
formatie kunnen inzetten.

impuls Omgevingsveiligheid (IOV)
Voor de periode 2015 ~ 2018 zijn er vanuit het Rijk weer financiële middelen beechikbaar voor de
uitvoering van externe veiligheidstaken. Dit subsidieprogramma draagt de naam Impuls
omgevingsveiligheid 2015 - 2018. De impuls bestaat uit vier deelprogramma's. De middelen voor de
omgevingsdiensten worden verstrekt vanuit het deelprogramma Lokaal externe veiligheidsbeleid
(deelprogramma 4). Voor Omgevingsdienst is voor de looptijd van het programma in principe
jaarlijks een subsidiebedrag van ë 141.800 beschikbaar.De subsidie moet jaarlijks als projectsubsidie
worden aangevraagd. Om voor een projectsubsidie in aanmerking te komen moet bij de aanvraag

een projectplan met begroting en onderbouwing worden ingediend.

Ondersteuningsprogramma Energie
Op energiegebied coördineert de Omgevingscliensttwee projecten uit het
ondersteuningsprograrnma Energie van de VNG. Dit zijn de deelprogramma's; gebouwde omgeving

(particuliere woningeigenaren) en bedrijven. Voor het deelprogramma bedrijven is een
subsidieaanvraag bij de VNG ingediend. Naar verwachting verleent de VNG begin 2015 een

eenmalige subsidie van E 67.028 voor 2015, waarbij de uitvoering van de activiteiten naar

verwachting ook nog in 2016 plaatsvind.
De subsidie voor het deelprogramma gebouwde omgeving is overigens al eerder toegekend en

maakt wel onderdeel uit van de begroting 2016.

Spoor 2 gemeente Noordwijk
De gemeente Noordwijk wil haar taken op het gebied van Wabo-vergunningverlening-bouw
onderbrengen bij de Omgevingsdienst. De definitieve besluitvorming vindt begin 2015 plaats. De

extra bijdrage behorende bij deze taken is daarom nog niet opgenomen in deze begroting.
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Vennootschapsbelasting
De vennootschapsbelastlngplicht (vpb-plicht) voor overheidsondernemingen gaat per 1 januari 2016
in. Het is nog onduidelijk in hoeverre gemeenschappelijke regelingen vrijstelling kunnen krijgen voor
deze Vpb-plicht.
ln 2015 wordt onderzocht wat het effect is van het wetsvoorstel op de activiteiten van de
Orngevingsdienst. Uok wordt nader bepaald of en zo je welke effecten dit heeft op de administratie
en de wijze waarop werkzaamheden worden uitgevoerd.

individueel keuzebudget
Het individuele keuzebudget (ll<B}volgt uit de vaststelling van de CAO-gemeenten 2013 - 2015. Per 1
januari 2016 worden een aantal arbeidsvoorwaarden in één budget voor elke medewerker
gebundeld. Uit levert een substantieel percentage van het salaris op dat de medewerker kan
besteden aan doelen naar keuze. Gevolg is dat de opbouw van het vakantiegeld 2015 gereserveerd
moet worden voor uitbetaling in 2016. ln de jaarrekening 2014 ia hiertoe een voorstel opgenomen
om een bedrag van É 345.000 als financiële verplichting op te riemen (bestemrningsreserve).
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7.|ncidentele baten en lasten

Het is mogelijk dat er gedurende het jaar nog aanvullende offertes worden opgesteld. Deze worden
in de periodieke rapportages van het lopende boekjaar meegenomen.

Daarnaast zijn er de volgende incidentele werkzaamheden opgenomen in de begroting.

7.1. Bezuinigingskosten als gevolg van taakstellingen

ln Nota Planning & Control 2014 - 2017, zoals vastgesteld in het algemeen bestuur van 16 december
2013, staat het volgende met betrekking tot frictiekosten:
Het verlagen van de reguliere begroting met 2% van de uren per jaar en maximaal 4% van de uren in

drie jaar (urendoling per programma mag maximaal 10% zijn), kan 'lrosterivrijm worden verwerkt in

de veronderstelling dat de personele gevolgen van wijzigingen tot dit niveau kunnen worden
opgevangen. Indien een deelnemer de uren meer wil loten afnemendan het maximale percentage,

worden bezuinígíngskasten in rekening gebracht bij' de veroorzaker(veroorzalcerprincipe},ongeacht

ofde capaciteit kan worden ingezet bij een andere dee/nemer. Ook bij een gezamenlijke taakstelling

worden de bezuinigingskosten in rekening gebracht.

De bezuinigingskosten bedragen de meer dan 2% gedaalde uren vermenigvuldigd met twee keer het

standaard uurtarief van de betreffende begroting: 2 x standaard uurtarief x meer dalende uren.

De bezuinigingskosten worden niet direct in rekening gebracht, maar bijgehouden in de begroting

met behulp van een verplichtingenadministratie. Daarbij worden de bezuinigingakosten van de twee

voorgaande jaren ook meegenomen.
Frictiekosten zijn kosten die worden gemaakt doordat er een overoapaciteit bij de Orngevingsdienst

ontstaat als gevolg van bezuinigingen van deelnemers. Hiervoor worden eerst de bezuinigingakosten

aangesproken. ls dit niet voldoende dan komen de frictiekosten ten laste van het

exploitatieresultaat.

Op dit moment is er sprake van bezuiriigingskosten in 2014, 2015 en 2016. Onderstaande paragrafen

geven inzicht in het restant van de bezuinigingskosten in 2014 en 2015 en de opbouw van deze

kosten in 2016.

7.1.1. Bezuinigingskosten 2014

ln 2014 is er voor E 100.950 aan frictiekosten ten iaste van de bezuinigingekoeten 2014 gebracht. Er

resteert nog een verplichting van 6 1.105.940. in onderstaande tabel is deze verplichting per

deelnemer uitgesplitst.
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Tabel 12: Verplichtlngenadminšstratie bezulníglngskosten 2010-2034

7.1.2. Bezulnigingskosten 2015
ln 2014 zijn er nog geen kosten gemaakt ten lafatevan de bezuínlgingskosten2015. Er resteert
daarom nog een verplichting voor het volledige bedrag aan bezuíniglngskoatenvan ë 866.080. In
onderstaande tabel is de verplichting per deelnemer nader uštgesplítst.
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Tabel 13: Verpllchtinge 08
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tldrninlstra 1-3bezuinigingskosten2015

7.1.3. Bezuinígingskosten 2016
ln de meerjarenbegroting 2016 is de taakstelling van 0,34% opgenomen die volgt uit het Financieel
kader gemeenschappelijke regelingen. De norm van 4% daling over maximaal drie jaar is al bereikt
met het verwerken van de taakstelling van 5,31% in 2015. De vrijstellingsnorm van 2% daling in uren
perjaar is daarmee niet meer van toepassing. Ue taakstelling 2016 ls derhalvevolledig als
bezuinigingskostenopgeveerd.
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ln onderstaande tabel is de omvang en verdeling van de bezuinigingskosten per deelnemer
weergegeven.

2016-2019 .ii

äš
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eå
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r fr* Miro rs
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Hillegom -0,34% D
J

D 6% 64
1

L

:-mas
Kaag & Braossem 0,34% U

w
*

O C
W

:
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L

4.854

Leiden -0,34% 110 (M G
H

Leiderdorp -0,34% G
H

rl¿ 3.236

Lisse -0,34% I\J C
) 6*
:

FM 3.236

Nieuwkoop -0,34% W O 6% dh 4.854

Noordwijk 41,34% L0 Q M M 4.854

Degsrgeest -0,34% ¿f
i- 6*
:

2.427

Teylingen 43,34% S
H 6*
: 4.854

Zoeterwoude -0,34% M N
w 2.427

Provincie (1) -0,59% 200 M rm

irarwijk (2) -0, 34% 14 M í 2.265

frfmfe .
Tabel 14: Bezuinigingskosten op basis van bezuinšgingstaaksteiling2016*
(2) Toakstellíng provincie is 0,59% i.v.m. nullijn financiering.
(2) Taakstelling Katwijk is 0,34% en aanvullendop de Kadernota 2016 verwerkt.

7.1.4. Bezuinigšrigskosten 2014~2016

Tabel 15 geeft een beeld van de totale maximale bijdrage die opeisbaar ss,mdren de frictiekosten

zich daadwerkelijk voordoen.
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Alphen aan den Rijn{"}
_

G 354.754 C 526.292

ii-lillegom E 91.085 6 3.236 G 130.670

Kaag & Braossem 6 71.025 É 4.854 C 126.638

Leiden E 284.541 G 17.798 É 436.315

Leiderdorp 8 57.085 6 3.235 E 93.694

Lisse E 16.503 E 3.236 6 53.217

Nieuwkoop E 71.467 E 4.854 2 127.189

Noordwijk C 4.854 6 4.354

Oegstgeest ë 48.308 É 2.427 6 76.350

Teylingen 6 70.951 E 4.854 E 124.280

Zoeterwoude 6 35.770 G 2.427 E 52.676

Provincie 6 32.380 E 233.532

/rmwfyk E0 6 2.265 C 2.265
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1
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Tabel 15: Overzicht restant bezuinigingskosten 2014-2019
(') \foor Alphen aan de Rijn betreftdit alleen het jaar 2015 (zie tabel 13).
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7.2. Overige incidentele baten en lasten

Actieplannen geluid & geluidskaarten
ln het kader van de EU-richtlijn omgevingslawaai moeten geiuidakaarten em de vijf jaar worden
opgesteld of geactualiseerd in de gemeenten Leiden, Leiderdorp en Gegatgeest.

De werkzaamheden worden verspreid over vijfjaar. De periode loopt van 2015 ~ 2019. ln
onderstaande tabel staat de geplande uren per jaar vermeld.

;:f;fzïf;2::.f ms ;::::L::;
2016 2011 2012 2019

Leiden 150 l 150 aan
Leiderdorp

Oegstgeest 125 l 125 250
jmaar l 400 l 400 [ aan 150 l :maal
Tabel 16: Verdeling uren aetieplannen geluid & geluidskaarten periode 2015-2019
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Gevelsanering
De werkzaamheden voor gevelsaneringsprojecten worden elk jaar opnieuw verdeeld over de
gemeenten in Holland Rijnland. De totale uren voor gevelsanering bij de Orngevingsdienet blijven
jaarlijks ongeveer gelijk.
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8. Paragrafen

s ~ 8.1. Weerstandsvermogen

W. De paragraaf weerstandsvermogen geeft een beschouwing over de kwaliteit van de
vermogenspositie van de Omgevingsdienst op lange termijn. l-iet weerstandsvermogen is het
vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat de voortzetting van de door de
Omgevingsdienst uit te voeren taken in het gedrang komt.
Het weerstandsvermogen is het saldo van de weerstandscapaciteit en de financiële gevolgen van de
risico's. Het weerstandsvermogen geeft samen met het begrotingsresultaat, het verloop van de
investeringen, financiering, reserves en voorzieningen en de uitkomsten van de meerjarenraming
een indicatie van de financiële positie van de Omgevingsdienst.
Het weerstandsvermogen kan betrekking hebben op het begrotingsjaar zelf (statisch
weerstandsvermogen) of op meerdere jaren (dynamisch weerstanclsvermogen). Om het
weerstandsverrnogen te kunnen bepalen is inzicht nodig in enerzijds de weerstandscapaciteit en
anderzijds in de omvang en de achtergronden van de risico`s.

Mm

re De paragraaf weerstandsvermogen bevat volgens de voorschriften vanuit het BBV ten minste:

a. het beleid betreffende de weerstandscapaciteit en de risir:o”s
b. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit

„... c. een inventarisatie van de risico's

inventarisatie weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit van Omgevingsdienst bestaat uit de algemene reserve. De ontwikkeling van
de algemene reserve wordt in onderstaandetabel weergegeven.

stand per 1 januari 2016 rt›.i›.v.reaiiiàiia2o14en nagratiiigjzolsi
0

c 1.023.169
Toevoeging algemene reserve ší4.000
Onttrekking algemene reserve

0

E 0

Resultaatbestemming 2016 ë 0

Per saldo mutatie weerstandsvermogen 2016 E 0

Stand per 31 december 2016 é 1.027.169

Tabel 17: Cintwikkeling algemene reserve 2016

v-iiw

mm

W ln 2014 is een project risicomanagement gestart dat de basisvormt voor het bepalen van de
benodigde omvang van het weerstandsverrnogen en resulteert in de nota Weerstandsvermogen en

risicomanagement.
,„„„„ in 2015 stelt het algemeen bestuur de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement vast. Met

vaststelling van die nota wordt de weerstandscapaciteit bepaald op de som van algemene reserve,

de vrij besteedbare bestemmingsreserves en de toevoegingen vanuit de exploitatie aan de algemene
en de vrije bestemmingsreserves. De uitwerking van de risico-inventarisatie, zoals genoemd in de
paragraaf Risicomanagement hieronder, bepaalt mede de hoogte van de weerstandscapaciteit. ln de

Nota Planning en Control 2014 ~ 2017 ligt vast dat het weerstandsvermogen een bepaald percentage

van de omzet van de omgevingsdienst (nu 5 % van de omzet van het betreffende jaar) bedraagt. Op
W"

basisvan deze afspraak is de omvang van het weerstanclsvermogen berekend en bepaald op 5% van

ii 11.838.500 = 62591.925. De verwachte omvang van de reserve op 31 december 2016 is =(=I1.027.169'°

en daarmee 6 435.000 (afgerond) hoger dan het maximale weerstandsvermogen. Indien dit bij de
"W jaarrekening over 2016 ook het geval is, hebben de deelnemers recht op terugbetaling van het

verschil.

www
4 Als het bestuur instemt met de vorming van een bestemmingsreserve voor het individueel keuze budget (ll<B) dan

~ bedraagt de algemene reserve 65701200 en daarmee š110.000 hoger dan het maximale weerstandsvermogen.

W
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Risicomanagement

Algemeen
De Gmgevingsdienst heeft een maatschappelijke doelstelling op het gebied van regulering en
handhaving op basis van milieuwetgeving. Om deze doelstelling ook in de toekomst te kunnen
realiseren treft de dienst waarborgen voor een goede reputatie en een duurzaam gezonde financiële
situatie. Dit vindt plaats in het kader van 'good public governance'.
Een onderdeel van deze waarborgen is het opzetten en onderhouden van een systeem van
risicomanagement. Daarbij wordt het begrip risico breed opgevat als een gebeurtenis die zich in de
toekomst kan voordoen en die gevolgen heeft op de realisatie van de maatschappelijke doelstelling
van de Omgevingsdienst. ln 2015 wordt het risicomanagement verder geïmplementeerd, met het
doel: identificatie van risico's, de kwantificering van deze risico`s, het bepalen van bijpassende
beheersingsmaatregelen en het inbedden in de reguliere planning en controlcyclus. ln dit traject zijn
de verschillende lagen van de organisatie betrokken waarmee blinde vlekken zijn gerninirnaliseerd en
risicobewustzijn is verbeterd.
De doelstelling is het borgen van risicomanagement in de organisatie, waarbinnen twee
deeldoelstellingen zijn te onderscheiden:
1. Risicobewustzijn; het besef te laten doordringen dat ook lmiddeljgrote en goed bekend staande

organisaties als de Omgevingsdienst fouten maken en van die fouten ook kunnen leren. En dat
risicomanagement één van de instrumenten is om dat besef te laten indalen en om fouten tegen
te gaan.

2. lnbedden van risicomanagement in de reguliere planning en control cyclus.

De basisvoor ingebed risicomanagement is risicobewustzijn. Met die basisworden vervolgens
verschillende fasen in systematisch en cyclisch risicomanagement onderscheiden:
1. risico'sidentificeren
2. risico's analyseren en kwantificeren

risico eigenaren benoemen en beheersingsmaatregelen vaststellen
risico's monitoren aan de hand van risico indicatoren:f°

'E
^*

Benoernbore specifieke rísiccfs
Uit het geheel van bedrijfs- en bestuursrisico's is bileen eerste inventarisatie een aantal risico's
specifiek benoemd. Dit zijn dus niet alle risico's, maar wel de risico's die in 2015 specifieke aandacht
in de beheersing hebben gevraagd, respectievelijk vanaf 2016 kunnen leiden tot financiële gevolgen.
in bijlage 2 staan deze risico's nader toegelicht.

Beleid en maatregelen
Risico's doen zich altijd voor en zijn in het algemeen goed meet- en beheersbaar. Voorbeelden voor
beheersmaatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van voorzieningen, het creëren
van besternmingsreserves en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle. ln
bijlage 2 staan beheersmaatregelen beschreven om de specifieke risico's uit de eerste inventarisatie
uit te sluiten ofte beperken.

8.2. Financiering
Volgens de Wet FIDO (Wet financiering decentrale overheden) is elke gemeente of

gemeenschappelijke regeling verplicht een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening
op te nemen. Daarin worden de ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de
ontwikkelingen wat betreft de renterisiconorrn, de verwachte toe- en/of afname van geldleningen of
uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien van de treasury.

Begroting 2016 en meerjarenbegroting 20l6~2019 Concept 14 april 2015 29

ww

mmm

.,„,„„.

..„.,„„..

„„„,.,..

mmv

-mm

www

MW*

.,„„„.

mm..

'mm-

aan

/mw

aaali.



Z/15/013709/26697

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 97 van 108

,ws

.ism-›

mw.-

mm

uw

Mai.

www.

mm

i«i».«ii«

Wm

De randvoorwaarden waarbinnen de treasury zich kan en mag bewegen wordt geformuleerd in het
treasury statuut. Uiteraard valt dit binnen het wettelijke kader zoals gesteld door de Wet FIDO.

Rentevisie
De Umgevingsdienst heeft geen leningen lopen. Dit wordt ook niet verwacht.

Risicobeheer
Deze paragraaf geeft een inschatting van de risico's die de Omgevingsdienst gedurende de begroting
kan lopen. Onder risico's worden verstaan koers- en valutarisicds en de risico's ten aanzien van
rente.

Koers -en valutarisico
Koersrisicobeheer is het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat de
financiële activa van de organisatie in waarde verminderen door negatieve koersontwikkelingen. Op
dit moment bezit de Omgevingsdienst geen derivaten en is er dus geen sprake van koersrisico.

Valutarisicobeheer is het beheersen van risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat op een
bepaald moment de waarde van de vreemde valutastrornen, uitgedrukt in eigen valuta, afwijkt van
wat verwacht werd op het beslissingsmoment. (lp dit moment bezit de Omgevingsdienst geen
vreemde valuta, dus is er geen sprake van een valutarisico.

Renterisico's
Hieronder valt het beheersen van de risico's die voortvloeien uit de mogelijkheid dat in de toekomst
de rentelasten van het vreemd vermogen hoger, respectievelijk dat de renteopbrengsten van activa
lager zijn dan een bestuurlijk wenselijk geacht niveau, c.q. het in de meerjarenraming en de
begroting geraamde niveau.

De Wet H00 hanteert voor de beheersing van het renterisico de kasgeldlimiet en de
renterisiconorm. De wet normeert via percentages het maximale risico dat een gemeenschappelijke
regeling mag lopen op de vaste (de rente risiconorm) en de vlottende schuld (de kasgeldlimiet).

Renterisiconorm
Aangezien de Omgevingsdienst geen langlopende schulden heeft, is er geen sprake van een mogelijk
risico.

Kasgeldlirniet
De kasgeldlimiet heeft tot doel de renterisico's op kortlopende (opgenomen) geldleningen te
beperken. Jaarlijks wordt door het ministerie aangegeven welk bedrag een gemeente mag
financieren met kortlopende geldleningen: de kasgeldlimiet. Het betreft een percentage (81%) van
het totaal van de begroting.

Deze limiet mag gedurende het begrotingsjaar in principe niet overschreden worden. Als de
kasgeldlimiet structureel wordt overschreden moet de kortlopende schuld omgezet worden in een
langlopende schuld.

De toegestane kasgeldlimiet is als volgt:
Begrotingstotaal (betreft de lastenka nt) 6 11.838.500
Het bij ministeriele regeling vastgestelde percentage 8,2%

Op basis van het bovenstaande wordt de kasgeldlimiet voor 2016 gesteld op 6 970.800.
Dit betekent dat de omvang van de vlottende korte schuld minus de vlottende middelen dit bedrag
niet mag overschrijden.
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Bijdrage deelnemers
ln 2016 blijft de wijze waarop de bijdrage van de deelnemers geïnd wordt ongewijzigd. De
Qmgevingsdienst stuurt voorschotnota's op basis van de vastgestelde begroting in het algemeen
bestuur. De voorschotnota's zijn gebaseerd op de onderstaande percentages:
' eerst kwartaal: 25% van de begroting
I* tweede kwartaal: 30% van de begroting
' derde kwartaal: 25% van de begroting
I vierde kwartaal: 20% van de begroting

Aan het einde van het jaar vindt een afrekening plaats van het eventuele meer- of minderwerk ten

opzichte van de begroting en van het bedrijfsresultaat. Er wordt hierbij rekening gehouden met de
minimale en maximale omvang van de algemene reserve.

8.3. Bedrijfsvoering
De afdeling Bedrijfsbureau bestaat uit de clusters Documentaire informatie Voorziening, ECT,
Kwaliteitsmanagement, Personeel en Organisatie, Planning en Control en het Secretariaat. Het jaar

2016 heeft de volgende speerpunten:

Verder verbeteren bedrijfsvoering
De focus voor 2016 ligt op het verder verbeteren van onze dienstverlening naar onze klanten.
Bedrijfsvoering is daar een onderdeel van. U kunt daarbij denken aan een op maat gesneden en

afgestemde planning & control cyclus, waarbij heldere omschreven producten het uitgangspunt zijn.

ln 2015 zijn daarmee grote stappen gezet. De eerste producten- en dienstencatalogus is vastgesteld
door het bestuur, stappen zijn gezet in het verbeteren van de rapportages en de eerste

statusinformatie over de voortgang van producten staat op de rails. Hier gaan we verder rnee en
gebruiken daarvoor de in 2015 met behulp van LIASontwikkelde rapportagetool.

Kwaliteitsmanagement
De Omgevingsdienst hecht waarde aan kwaliteit, efficiëntie, eenduidigheid en een klantgerichte
werkwijze. Deze accenten zijn concreet vertaald in het kwa!iteitsmanagementsysteem (lS0 9001),
gebaseerd op de zaaktypencatalogus, Dit systeem beschrijft de werkprocessen en zorgt voor een
doorlopend verbeterproces van de producten en diensten van de Orngevingsdienst. ln 2014 hebben
we besloten om als een van de eerste omgevingsdiensten in Nederland ons te laten certificeren door
een geaccrediteerd certificeringbedrijf. Hier gaan we in 2016 rnee door. Up deze wijze wordt ons
jaarlijks een professionele spiegel voorgehouden en gaan we concreet aan de slag met verbeteringen
en worden onze dienstverlening en producten jaarlijks geoptimaliseerd.

Klantcontact
ln 2014 hebben we het Serviceburü ingericht. Doel hiervan was onze dienstverlening te
optimaliseren. Cinze klanten hebben een eenduidige ingang bij de Omgevingsdienst waar eerstelijns
vragen direct kunnen worden beantwoord en waar nodig snel contact wordt gelegd met de tweede
lijn (specialisten). Daarnaast heeft deze manier van werken het voordeel dat alle vragen die
binnenkomen eenduidig worden geregistreerd en opvolging (statusinformatiej snel en professioneel
kan worden verstrekt aan de klant. Het verder professionaliseren van het Serviceburü gaat door in
2016. Dit is voor de Omgevingsdienst een van de belangrijkste pijlers.
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informatiemanagement
Een ander belangrijk speerpunt is het verder ontwikkelen van onze digitale workflow. Daartoe heeft
de dienst in 2014 de eerste stappen gezet. intern hebben we wijzigingen doorgevoerd en is er een
vorm van beheerorganisatie vormgegeven. Doel daarvan is de informatie die door onze organisatie
stroomt te optimaliseren. Zo hebben we in 2015 het functioneel beheer van onze kritische
bedrijfsapplicaties bijeen gebracht en zijn er koppelingen aangebracht tussen deze applicaties.
Voordeel daarvan is eenduidigheid en het niet meer meerdere keren invoeren van dezelfde
informatie in verschillende systemen. ln 2016 biijven we investeren in onze systemen om

bedrijfsprocessen efficiënter en doeltreffender te maken.

lnkoopmanagement
De Omgevingsdienst zet in 2016 in op de afronding van het professionaliseren van het

contractmanagement. Speerpunt hierbij is het goed borgen van de bewaking van de naleving van

afspraken, die voortkomen uit de contracten. Hiermee kan de Orngevingsdienst naar verwachting

besparingen realiseren, risico's beter beheersen en beter en sneller beslissen.Een adequaat opgezet

en ingericht contractbeheer en het borgen van contract~ en leveranciersmanagement is daarbij

onmisbaar. De inzet is gericht op het beheren van kiant~/leveranciersrelaties.

Contractmanagement is een niet op zichzelf staande, geisoleerde activiteit in de organisatie, maar

vormt een schakel tussen andere processen. Samenwerking met verschillendedisciplines zoals

inkoop, jurist, budgethouder, lCT en Planning en Control is noodzakelijk. Rollen en

verantwoordelijkheden ten aanzien van de uitvoering van het contract verschillen (afhankelijk van de

inhoud), maar samenwerking is essentieel.Ook versterking van deze onderlinge samenhang is een

speerpunt voor 2016.

8.4. Gnderhoud kapitaalgoederen
De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen bevat op grond van de BBV in ieder geval de volgende

kapitaalgoederen: wegen, riolering, water, groen en gebouwen.

Voor de Omgevingsdienst is geen van deze onderdelen van toepassing. Het gebouw waar de

Omgevingsdienst is gevestigd wordt gehuurd.

ln bijlage 3 is een overzicht van de investeringen opgenomen. Alle investeringen boven de

=E2.500 worden hierin opgenomen. Het betreft de kosten van meubilair, apparatuur, hard- en

software en de verbouwingskosten van het gehuurde pand aan de Schipholweg.

De afschrijvingstermijn van de verbouwingskosten is gelijk aan de duur van het huurcontract. Voor de

overige afschrijvingstermijnen is veelal de economischelevensduurals uitgangspunt genomen. Alle

kosten als gevolg van de afschrijving op genoemde investeringen zijn structureel in de begroting

opgenomen.

8.5. Lokale heffingen

De Omgevingsdienst is niet bevoegd om lokale heffingen op te leggen. Deze bevoegdheid ligt bijde

(deelnemende) gemeenten.
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8.6. Grondbeleid
Het grondbeleid omvat het gehele instrumentarium dat de gemeente ter beschikking staat om de
vastgestelde ruimtelijke en deels ook ecenornische doelstellingen te realiseren.

De Omgevingsdienst is niet bevoegd om een (eigen) grondbeleid op te stellen.

8.7. Verbonden partijen
Deze paragraaf is niet van toepassing op de Omgevingsdienst.

Begroting 2016 en meerjarenbegrøting 2U16~2019Concept 14 april 2015

W;

mm,

Min

/ß¿¿

uw

'wim

M¿ß'

'WWW'

mm

mm

uw

mw

imam

\mm

MM

-mm



Z/15/013709/26697

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 101 van 108

.W-..,.,

mw

W
Bijlage 1 Formatieoverzicht

Mw

M..

mm

Wm

mw

MW

WW

Toegestane

Afdeling f°";'g;'Z
(begroting)

Di recti e 5,06
Bedrijfsbureau 24,81
Reguieren 21,78

Toezicht& Handhaving 49,26
Advzes 39,63
subtotaai `

1
to

„i:t4i2;54
uíttreeiiZkiphenaan oenRijn

U k V

Tabel 18: Formatieoverzicht

De formatie van de begroting 2015 bedroeg 142,88 fte. Vanwege de uittreding van Alphen daalt de
formatie met 26,76 fte. De overige verschiilen (-2,34 fte) ziinhet gevolg van het verwerken van de
bezuinigingstaaksteliing 2015 en 2016 en de toetreding van Katwijk als deelnemer (+1,89 fte).
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Bijlage 2 inventarisatie rísico's
J u„„.„„« ~ <›

Het Financieel Kader gemeenschappelijke Regelingen
gemeenten Hollands Midden wtllfraf van de spelregels
wor indexering zoals:vastgelegd in de Nota Planning
en Control 20141017.

Financieel Kader
gemeenschappeliilre
Regelingen Hdllands
Midden

lndexerlng ult de brief van het bestuurlšjšr overleg leidt tot
(aanvullende) beatuurllllrebeslulten om te bezuinigen of taken
te heroverwegen (inclusief daarmee samenhangende
bezuinlgings- en frictšekaaten).

inhoudelijk
Fšnancleel

Groot

Risico wor de Omgevingsdienst dat er kosten gemaakt
dienen te worden voor het laten afvloeien van
personeel, zoals lcopbaanbegeleiding en UWV-lrcrsten.

Frlctlekosten ln de ¿nancierlngssystematielr, mals opgenomen in de Nota
Planning en Control 2014 ~ 2017, zllnafspraken gemaakt ever
het vastleggen en inzichtelillrmaken van de rlsêcds voor
bezulnigings« en frlctiekosten en de bildragen dše de
deelnemers hierin hebben.

lnhoudelšjk
Financieel

Gemiddeld

Qmwikkellng in wet-
en regelgeving

Wettelijke ontwikkelingen vragen om aanpassingen in
de omvang van het werk of in de manier van werken

Volgen czntwllclte-lingen in web en regelgeving en over de
effecten afspraken maken met de lndivlduele deelnemers en
het bestuur.

Inhoudelijk
lurldlscn

Gemiddeld

.el-«»\

'tmwf

MM

-ww
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mm
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lnvoerlng Vanaf 1 januarl 2016 gaan overheldsondernernlngen
venncmtscltapahelast vennootschapsbelasting betalen ever hun winst.
ingpllcht

ln 2015 werdt onderwcht wat het effect is van het
wetsvoorstel op de actlvltešten van de Orngevingsdlenst, de
financiële precessen en adrrslnlatratieve vastlegging. Als de
omgevingsdienst geen vrijstelling heeft veer de
vennoøtschapsbelasting ontstaat mcgelilk een ¿nancleel risšm

lnhoudeliil:
Financieel
luridisch

Gemiddeld

Te grete variëteit in wensen van deelnemers waardoor
niet de gewenste en noodzakelijke ef¿ciency kan
worden bereikt.

Wensen deelnemers
variëren

Deelnemers worden scherp gehauden aan de
standaardafspraken zoals vastgelegd in de PDC en ZTC1en de
werlmlannenmet hšlbehorendeKPl's. Maahuerkverzoeken
leveren meerkosten op voor betreffende deelnemer.

lnnoucšellßk
lflna ncieel

Gemiddeld

Ele advlßering vindt plaats op basšs van wncrete
verzoeken ven de deelnemers Het aanbod kent
piekem en dalen en stelt eisen aan de kwaliteit van de
adviezen.

Vraag gestuurd
werken

Mel: deelnemera monitoren van het werkaanboá, zodat een
capaclteitsplanning gemaakt kan worden (incl. evt. inhuur).
Tevredenheid deelnemer meten over uitgebrachte adviezen

Inhoudelijk
Financieel
Personeel

Gemiddeld

Birde provincie Zuld~Holland wordt in 2015
evergestapt naar een integrale kostprijssystemetiek.
Mogelijk dat andere deelnemers daarin velgen,

Afrekenen op
lroatprijs

Op basis van de concrete afspraken met de prøvincle Zulcl~
Holland de begroting en verantvvoordlng lende onderliggende
administratie) aan te passen ap net afrekenen op kostprijs en
daarbl; horende kengetallen.

lnhoudelijlc
Flna ncieel

Gemiddeld

incidentele
budgetten

Een deel van het structurele takenpakket komt ten
laate van incidentele (projec¿budgetten. Zodra deze
incidentele budgetten bij de gemeenten aflopen heeft

Per jaar afspraken maken met de gemeente en zo nodlg
be-zuinígingamaatregelen treffen.

Personeel
Flnancieel

Gemiddeld
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de Gmgevingsdiensl; personeel in dienst waarvoor
geen dekking is.

Subsidie inkomsten Een deel van de reguliere taken van de
Omgevingadienst zijn gedekt door subsidies. Het gaat

om de volgende taken gesubsidieerd:
~ Externe Veiligheid
~ Gevelsarrering
- Wbb

De subsidiegelden worden zowel ingezet voor de financiering

van materiële kosten en van formatieniaatfsen(d.m.v. inhuur).
inhoudelijk
Financieel

Gemiddeld

imago en
beeldvorming

Het effect van besluitvorming bij crisis op het imago

van resn.de beeldvorming over de organisatie.
Risicomanagement helpt bij het borgen b van de Veiligheid

in/vande leefomgeving is/wordt.Anders gezegd: Wat wordt de

buitenwereld beter van het optreden van de Omgevingsdiensr?

üe externe focus kan vorm krijgen door een goede
informatievoorziening.

inhoudelijk Gemlclcleid

Uittredlng Alphen
aan dan Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten uit
te treden en de taken per 1 januari 2016 onder te

brengen bij de Dmgevingsdlenst Micldeml-lolland.

Met Alphen aan den Rijn en de Omgevingsdienst Midden-
Holland worden overdrachtaafapraken gemaakt en de hoogte

van de frictiel-:osten bepaald.

inhoudelijk
Juridisch
Personeel
Financieel

Klein

Ontwikkelingen in de
begroting

ln de begroting worden regelmatig nieuwe taken
opgenomen. Het schatten van de kosten hiervan is

lastig.

Gedurende het jaar is er regeimatig contact met de

betreffende gemeenten en worden eventuele aanpafasingen in

de Buraps opgenomen.

Financieel Klein

Ontwikkelingen NIET
in de begroting

Van een aantal nieuwe taken ia bekend dat ze
overkomen. De inschatting van de kosten hiervan is

nog onnauwkeurig en niet opgenomen in de

begroting.

Dezetaken worden behandeld in hoofdstuk 7 Öntwikkelingen

MET in de begroting. ln de loop van het jaar worden hierover

met de gemeenten afspraken gemaakt.

inhoudelijk
Financieel

Klein

inhuur van personeel De bezetting kan te laag zijn om alle reguliere~ en
extra taken uit te voeren. inhuur is dan mogelijk.

Door het management wordt besloten over de inhuur van

personeel (tegen een tarief dat sterk kan variëren ten opzichte

van het uurtarief van de ümgevingsdienstl of de inzet van vast

personeel.

Personeel
Financieel

Klein

Contractgerneenten De Omgevingsdienst werkt (nog) op contraatbasis voor
de gemeente Noordwijkerhout.

Om het beclrijfsrisico in voldoende mate af te kunnen dekken

zijn langlopende contracten van belang. Dit risico verdwijnt

omdat de gemeente Noordwijkerhout (het voornemen heeft

te) gaat toetreden.

Financieel Klein
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Toetreding nieuwe
deelnemers

Snor taetrecllng van nieuwe deelnemers aan de
gemeenschappeliike regeling wordt de formatie van
de Qmgevingsdíerrst uitgebreid (door overkomen van
personeel of vanwege nieuwe vacaturea). Dit nieuwe
persøneel moet genuiavest werden.

Bi; elke uitbreiding werdt bêkelien of het huidige pand :mg
geachikt is (na de nøodzakeliikeverlmuwingl

Financieel Klein

liechtmatigheld Gedragsrisico's: integriteit, fraude, miabruik van
bevoegdheden, rechtmatigheid

Een goede inrichting van de administratieve organisatie en
interne cøntmie cmbasis van een intern controle- en auditplan.

Juridisch
Financieel
Personeel

Klein

Digitaal Publiceren Publicatie van besluiten gaat digitaal plaatsvinden (in
eerste instantie voor de prcvincle Zuici~l-mllarrcl).

Werkpmcea apnieuw hizrinrirrhtenen aanpassen website (resp,
content aanleverenvoor de website van de deelnemer)

lrihoudeliik
Financieel

Klein

Extßrne onvøorzlene
ontwikkelingen

Werteliikeontwikkelingen vragen om investeringen
zoals; bißf, de landelijke implementatie van
kwaliteitscriteria,

ln voarlmmend geval wordt een beroep gedaan up de
beschikbareweemtandscapacèteit ialgernene reserve) of wordt
een bermenap de deelnemers gedaan.

inhoudelijk
Financieel

Klein

Wet dwangsom en
beroep bij niet tijdig
bealissen

Deze wet heeft tot gevolg dat als de Qmgevingsdiemf
niet binnen de wettelijke (of redelijke) termijn beslist
op een vergunningaanvraag, de aanvrager het
bevoegd gezag in kwestie een brief leensoort
ingebrekestelling) kan sturen met een aanvraag voer
een dwangsom.

Termijinen øm te beslisaenworden nauwlettend bewaakt. Het
in 26114irrgerißhte Serviceburt) vervult áaarbij een belangrijke
rol.

Juridisch
Financieef

Zeer lélein

Rechtsge-dingen Risicc¿s die vcwrtvloeien uit reclrtagedèngen ala gewig
van handelen van cie Gmgeuingsdlenst (reguliere
taalmmzoering).

Hiervoor is aan vewakering voor rechtsbijstand en
aansprakelijkheid afgesloten met een daarbij gebruikelijke
dekking.

Juridisch
Financieel

Zeer klein

Technische
incidenten

Technische incidenten bij gebouw, ICT,
administratieveorganisatie, archief ed,

Deels wanden deze gedekt door een verzekering en in
voarkomend geval wßrdt een bermengedaan cmde
beaitrhikbareweefrstanrlscapaciteit (algemene reserve)

luridisch
Financieel

Zeer klein
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Bijlage 3 Staat van investeringen
UW.1381' Aanschaf Aanschaf Afsdv. aoekwaarde Afschrijving åcainuwrde Afwxriívlng Baekwaarde

bedrag eind 2015 en Termijn amd 2014 2015
2014 2016

eind 2015 2015 amd 2016

Veibouwkngschiphbiweg fl 7.199.535 fl 0 i 140.259 16GTJZ73 Q722141emzoá íi 12.075

2001
2006
2008
2009
2014

Verbouwi ng schíphølweg
Verbouwi ng 2 tra vers
Verbouwmg
Verbouwing
Verbouwi ng

C 348.507
G 72,071

E 373.025
6 93.912
E 12.020

10 E 0
10 6 10.517

6 89.378
6 29.062
OZ11.3021/

\m
oe

E 7.207
E 46.628
É 11.739

E 2.404

6 3.309
É 42.750
C 17.323

E 8.898

6 3.309
E 42.750
ë 11.739

6 2 404

6 0
6 0

C 5.584
C 6.494

E \ier imuwinß aaar ü¿vaßvinmdíenßt 161.760.317 ii 0 Q11.426.327 16 242.2330 E 1..272'l2.4471masma e 1.1as„42a I
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2013

Stoopwefk
Verbcuwi ngskosten
Werkpäekken
Vmerbedekkíng
Koffie- en watera ppa falen

Audiovisueel
Eindlermifnmeerwerk Descendo

E 44.550
6 1.309.556

6 308.433
G 53.751
í 12.828
E 53.868

C 5.331

15 E 32.665 í 2.970 6 29.695

15 6 1.084.356 C 37.304 E 997.053
10 6 228.765 6 30.843 C 197.922
10 G 39.865 G 5.375 6 34.400
5 É 6.888 6 2.566 C 4.322
4 É 19.078 C 13.467 É 5.611
IS E 4.709 6 355 Q 4.354

6 2.970

G 30.843
6 5.375
C 2.566
í 5.611

C 355

C 26.725
E 87.304 6 909.749

E 167.079
E 29.115

E 1.756
E 0

É 3.998

'É
" 12.

20014
2006
2007
2008
2009
2011

Meubilair
Meubilair
Meubiiaír
Meubiíašr
Meubvíaar
Me-ubšíair

É 220.160
E 64.254

6 3.136
6 138.186

6 51.563
6 32.115

10
10 E 10.011 6 6.425 6 3.586
10 ë 753 Q 314 E 441

10 6 53.834 Q 13.819 E 40.015

10 6 21.922 6 5.166 E 16.755
10 6 19.811 6 3.211 { 16.600

623.586
62441

(J 13.819
65.166
6 3,211

ë 0
OZO

E 26.197
E 11.380
C 13.388

2006
2006

2009
2007«200

2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2013

2013
2013

2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014

2014
2014
2014
2015
2015
2015
2016
2016

uses o emo emo emo eo
Ai rm verga derzaal
Geonoisefñšeøaír

2005+20ß7 Airco en overig

Airco serverrruimte

9 Aanschaf computerbenßdšgdheden
Aanachaf computerbenadigdhedoen
Aansahaf computerbenodigdheden
Licentšes \ierseon

Aa nschaf computers

Aa nschaf camputerbenndigdheden
Getuidapparatuur
Verva ngi ng fietsen

inter Access v Cisco en HP

Inter Acces -\Ioícegateway
Aanschaf LPPhones
Geíuidapparatuur
Nazca Ma keiaarsmodme
Hydroplanten
baptops

Møbieie apparaten
Hardware
Mobieie tetefoøns
Geluída ppa ratuur

Beeldschermen inc! ¿atscreenarmen ed

Werkpiekken SKO«diverae

Fñetsen
Hardware en soñware werkplekken

Geluida pparatuur

Haa
Ove¿ge a ppa ratuur

Overige a ppa ratuur

Aanschaf hardware
Squšt-Verzet:-rx
Overig
Aanschaf hardware
Overig

6 3.857
E 43.193
É 10.890
6 01.360
í 30.023

6 4.441
E 10.817
É 00.529

6 7.044
6 3.043
C 4.057

6 156.623
613.798

Ã 19.290
6 4.642
É 4.463

6 3.870
É 13.600

6 6.278
E 13.498

E 7.600
(Â 33.313
E 13.934

C 3.255
É 2.209

E 16.243
C 4.700

E 22.805
64.100
C 3.254

10 C73
8 60

 %f_1_ 5"'

10 É 9.294 G 4.319 E 4.974

w
w

w
w

w
w

w
m

w
w

m
m

w
w

60
6 0

6 2.884
6 815
Q 791

GI0
6 2.310

{ 0

í 1.152
C 10.571

G 1.898
6 2.066

C 388
Q 1.364

10 6 3.289
6 5.789
É 3.128
6 9.363
E 4.433

E 14.805
É 9.262
É 2.103
É 1.399

6 14.202'
í 3.656

E.25.000 6 22.425
C 3.758

10 C 3.200

E 291.300 E 0

E 250.000 G 0

E 5.000 C 0

E 63.700 â¿

C 5.000 6 0

w
m

w
w

w
a:

-w
w

w
m

w
w

w
w

m
w

E 2.884
E 815
É 701

C 1.409

E 811
6 19.571

62760
Q 2.066

E 388
'E1.364

í 387
6 4.533
5 2.093
C 6.166
612.533

é 11.104
E 3.484

VI814
G 442

E 5.416
í 1.567
E 4.561

E 820
í 325

E 25.000
C 500

Q 10.617
Q 500

G0
E0
E0

6 909

6 340
6 0

C 1.138
5 0

6 0

É 0
C 2.902
E 1,256

E 1.035
6 3.197
Q 1.900
6 3.701
6 5.279
E 1.289

6 958
C 8.786
6 2.089

E 17.864
6 2.938
5 2.875

ë 46.550 É 242.750
É 4.500
#24.500

'E53.083
C 4.500

É 4.319

É 909

6 340

C 760

í 337
G 1.256
ë 1.035
í 3.197
E 1.900
6 3.701
C 3.484

G S14
6 442

É 5.416
G 1.567
6 4.561

#2820
ë 325

6 07.100
E 50.000

Q 1.000
6 21.235

E 1,000

6 GSS

G0

{0

6379

G 2.515
E 0
é 0
C O
C 0
60

6 2.295
E475
6 516

C 3.370
C 523

G 13.303
C 2.118
6 2.549

6 145.650
6 3.500
i 3.500

É 31.850
6 3.500

2009

2013

Eødemkwa Iiteitskaarten

Bodemkwaíiteitskaarten

Bodemkwa I itei rs.kaa rten

Bodemkwaístexts\aaarien

Bodemkwalstextakaarten

C 2.628
6 6.035

il 53.507
G 76.117
6242.581 m

u-
Im

vx
m

6 1.107
C 17.047
6 33.894
ë 29.093

5 1.107
6 10.701
Q 15.223

6 8.516

C0
C 6.345 ë 6.345

//.

eo

60

C 18.670 6 15.223 6 3.447

6.20.576 E 8.516 É 12.060

2010
2011
2012

' '

W
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Bijlage 4 Meerjarenbeeld reserves en voorzieningen
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zen zo1›:g_,__ eem zow; gezet zow zon zon zum zow zow

X±?eešr¿šnere„„„„„,„..~„,„e„„„i„„„_i„„,„1â„ë;štâ?„„„,„_.„„;„„„„„;„„„„.„.„„!?..„„„„„„„o„o.§;e&š§1„%„rooåoêåeêeëe 1,Mëßåeâë,,„„„1„„,„i„„„„âë§„e§9„!,
Voorzienin bedrijfsvoe-ri 132 159 132 159i 0 0 0„;„„„„„„„„„„„„„„„å„„„„„,„„.„„„„„„„„„„¿§„,„„„„„„„„„„„ om W„É„,„W„:„_„„„_„„ j.„„.„„„,„..„„„.„.„.„,„„ „„„„„..„„„r..„„.„..r „„mW„„...„„„.„ „„„„„-r.„„„^„„„„„ „„„„.„„„„„„„.„..r.„„, „W„„„.._„„„„MQ..„...„„„„„„„„„ „„„„„.„_„„„„„q„
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Ivefwe.-meldepefjeef= I 132.1591-:smoel
0

of„1.1ss.oco[1V.i6sV.oooIi~e:.sAoujeaeßoof-zazißuolj ›:r4s.an::›T~zo:.1ooj sseaaoj
(*) voorlopig resultaat 2014 exclusief voorstel tot vorming bestemmingsreserve IKB (Individueel Keuzebudgetl

Reserves
Het exploitatieresultaat is toegevoegd aan de aigernene reserve. De reserve voor
bodemkwaiiteitskaartenis in 2015 volledig benut. De bestemmingsreserve ter dekking van een deel
van de afschrijvingskosten van de verbouwing van de Schipholweg in 2012 blijft gehandhaafd.

Voor de uittreding van Alphen aan den Rijn is ultimo 2015 een bedrag van 611.165.000 voor
frictiekosten toegevoegd aan de besternmingsreservee. Dit conform besluitvorming in het AB van 3
november 2014. De geplande onttrekking in 2016 t/rn 2019 heeft betrekking op de verwachte
omvang van de frictiekosten in die jaren.

Voorzieningen
De voorziening bedrijfevoering is in 2014 volledig benut en in 2016 dus niet meer in gebruik. De
voorziening wee in 2012 gevormd in verband met een driejarige financieringsafspraakmet de
provincie Zuid-Holland.De afspraak betrof de inkoop van activiteiten, aangezien bij het
toetredingstraject minder medewerkersover zijn gekomen dan functies.
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Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdíenst West-Holland

"W Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van Omgevingsdíenst West-Holland d.d. 6 juli 2015

De voorzitter, De secretaris,

F. de Wit D.W.M. Eskes

W
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