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Geachte leden van raad,

De Omgevingsdienst West Holland stelt uw raad in de gelegenheid om een zienswijze op de 
begroting 2017 te geven. ln deze oplegbrief zijn de belangrijkste conclusies uit de begroting 
weergegeven. Het AB Omgevingsdienst West Holland stelt de begroting op 4 juni 2016 vast.

De begroting 2017 is opgebouwd uit vier programmas,te weten Reguleren, Toezicht en 
Handhaving, Advies en Organisatie en Ontwikkeling. De begroting 2017 en meerjarenraming 
2018-2020 is een uitwerking van de Kadernota 2017 die op 25 januari 2016 is goedgekeurd 
door het Algemeen Bestuur. Het financieel kader dat in de kadernota is opgenomen is 
gebaseerd op het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2017-2020. De begroting 
kent geen financiële opsplitsing op basis van programmas en/of op basis van taken 
(wettelijke taken en plustaken).

Het financieel Kader gemeenschappelijke regelingen 2017-2020 heeft een indexatie 
vastgesteld van ten opzichte van 2016. Het uurtarief voor 2017 is daarmee vastgesteld 
op 81,50. Eventuele CAO stijgingen zijn in deze indexering niet meegenomen en zullen 
apart worden doorberekend indien dit zich voordoet. Dit zal tot extra kosten leiden. De 
bijdrage voor Leiderdorp in het jaar 2017 is in de begroting vastgesteld op De 
bijdrage is hoger dan in 2016. Dit komt omdat de uren voor Leiderdorp verhoogd zijn voor het 
actualiseren van het Actieplan geluid.

Door de bezuinigingen van afgelopen jaren, de veranderagenda die extra kosten met zich 
mee heeft gebracht en de uittreding van Alphen aan den Rijn is de financiële druk 
toegenomen. De begroting en meerjarenbeeld laat een oplopend negatief 
resultaatontwikkeling zien, van G 525.991 in 2017 tot 636.000 in 2020. ln de begroting is dit 
bedrag als taakstelling opgenomen om de begroting administratief sluitend te krijgen, waarbij 
een structurele oplossing ontbreekt. ln de komende tijd zal in het kader van de herijking van 
de toekomststrategie, bepaald moeten worden hoe deze taakstelling ingevuld kan worden en 
hoe de financiële robuustheid van de ODWH kan worden vergroot.
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Om een reëler beeld te krijgen van de kosten is de berekeningsgrondslag van de 
personeelskosten gewijzigd. Enerzijds is de loonsom op basis van maximale trede veranderd 
in de loonsom op basis van werkelijke trede. Anderzijds is budget externe inhuur niet op 
basis van vacatureruimte maar op basis van gemiddeld inhuurtarief 2015 berekend.

ln de begroting 2017 zijn de risico's aangevuld met een risicomatrix en uit gedrukt in geld. De 
algemene reserve heeft voldoende omvang om als weerstandsvermogen te kunnen dienen.
Hier zijn de toekomstige negatieve resultaatontwikkelingen niet in meegenomen.

Frictie kosten door het uittreden van Alphen aan den Rijn worden tot en met 2021 gedekt door 
de aanwezige bestemmingsreserve.

Er is in de begroting geen rekening gehouden met de Wet modernisering 
vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen. De wet kan invloed hebben op de 
begroting. Er is door de Omgevingsdienst wel beoordeeld welke activiteiten vrijgesteld zijn van 
deze wet.

De begroting kent geen ¿nanciële opsplitsing op basis van programma's en op basis van 
taken (wettelijke taken en plustaken).

ln de begroting wordt, zoals vastgesteld in de nota Planning en Control, bijgehouden hoeveel 
bezuinigingskosten er per deelnemer zijn. Deze bezuinigingskosten zijn een financiële 
inschatting wat de bezuiniging/taakstelling zal gaan kosten. Pas als de bezuiniging 
daadwerkelijk tot kosten gaat leiden (de frictiekosten) zal deze bij de desbetreffende 
deelnemer in rekening gebracht worden. De frictiekosten bezuinigingen 2014, 2015 en 
2016 zijn voor Leiderdorp vastgesteld op Dit bedrag is het maximale wat aan 
frictiekosten doorgerekend kan worden. Tot nu toe is slecht een beperkt deel in rekening 
gebracht. Voor 2017 is behalve een gemaximaliseerde indexering geen extra taakstelling 
opgenomen.

Wij hebben in een brief een conceptreactie op de ontwerpbegroting van Omgevingsdienst 
West-Holland opgesteld. De uitkomsten uit de bespreking in uw raad kunnen vewverkt worden 
in deze brief.
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Wij verwachten u met deze oplegbrief bij de ontwerpbegroting 2017 en de conceptreactie in 
de bijlage volgens afspraak te hebben geïnformeerd.
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Geachte voorzitter,

Op 6 juni heeft onze gemeenteraad de begroting 2017 van de Omgevingsdienst West-Holland 
besproken. ln deze brief geven wij graag een reactie op deze begroting.

Algemeen 
De begroting 2017 is algemeen van karakter en bestaat uit de programmas Reguleren,
Toezicht Handhaving, Advies en Organisatie en Ontwikkeling. ln de begroting is de totale 
bijdrage van Leiderdorp geraamd. Er is nog geen vertaling beschikbaar van deze bijdrage in 
uren per programma. Deze uitwerking wordt vastgelegd in het nog op te stellen werkplan 
2017.

Ontwerpbegroting 
Wij hebben kennis genomen van de begroting 2017 en de meerjarenraming 2018-2020. Deze 
zijn in lijn met het financieel kader gemeenschappelijke regelingen 2017-2020. Onder andere 
het uittreden van Alphen aan den Rijn drukt een stempel op deze begroting. De begroting en 
meerjarenbeeld laat een oplopend negatief resultaat zien, van 525.991 in 2017 tot 
636.000 in 2020. De begroting 2017 en de jaarrekening 2015 geven aanleiding om ons 
ernstige zorgen te maken over de financiële robuustheid van de Omgevingsdienst West-
Holland. ln het Robuustheidsonderzoek ODWH (2014) is geconstateerd dat met het vertrek 
van Alphen aan den Rijn, de robuustheid van de omgevingsdienst onder druk komt te staan.
Wij zijn dan ook van mening dat er tot nu toe onvoldoende is ingespeeld op de uitkomsten van 
dit onderzoek. Het negatief resultaat is als taakstelling opgenomen in de begroting met als 
doel een administratief sluitende begroting, waarbij een structureel oplossing nog ontbreekt.
Wij vragen u om op korte termijn te werken aan een concreet plan om de financiële 
robuustheid, voor zowel de korte als de lange termijn, van de dienst te verbeteren. Wij vinden 
dat de eigenaren een cruciale rol moeten spelen bij het bepalen van de koers en vragen u om 
hen actief te betrekken bij dit proces.
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Personeelskosten uitsplits/ng begroting 
Om een reëler beeld te krijgen van de personeelskosten heeft u de berekeningsgrondslag 
gewijzigd. Wij onderschrijven dit van harte omdat de huidige berekeningsgrondslag niet 
transparant is. Verder zien wij graag een financiële uitsplitsing in de begroting op 
programmaniveau en op basis van taken (basistaken en plustaken).

Uren Leiderdorp 
ln de begroting 2017 zijn voor de gemeente Leiderdorp extra uren opgenomen voor het 
actualiseren van de geluidskaarten. De extra uren drukken op het Leiderdorpse budget.
Gezien het feit dat wij de afgelopen jaren een onderbesteding hebben van de uren kunnen wij 
niet instemmen met deze verhoging. Wij stellen voor om deze extra uren te dekken in de 
huidige urenbegroting van de gemeente.

Gelet op het voorgaande kunnen wij niet instemmen met de ontwerpbegroting 2017.

Mocht u naar aanleiding van deze zienswijze vragen hebben dan kunt contact opnemen met 
de griffie, op telefoonnummer 071-5454821.

Hoogachtend,

Gemeenteraad Leiderdorp,

Zantingh Driessen-Jansen 
griffier burgemeester 


