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  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 11 mei 2021 

     

Onderwerp: Zienswijze begroting 2022 ODWH  Aan de raad.  

 

 

*Z0360484A7F* 
Beslispunten 

- Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst West-Holland. 
 

 

1 SAMENVATTING  

Op basis van de wet gemeenschappelijke regeling wordt uw raad in de gelegenheid gesteld een 
zienswijze te geven op de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH).  

 
2 Inleiding 

In het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient er jaarlijks een begroting te worden 
opgesteld conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 
 
De Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 ODWH is een uitwerking van de Kadernota 
2022 die op 8 februari 2021 is goedgekeurd door het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur van 
de ODWH heeft in haar vergadering van 12 april 2021 ingestemd met het voorleggen van de 
begroting 2022 en meerjarenraming 2023 – 2025 aan de deelnemers, zodat zij de mogelijkheid 
hebben zienswijzen in te dienen. 
 

3 Beoogd effect 

Een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting. 
 

4 Argumenten 

Het is in het belang van de gemeente dat de begroting ODWH 2022 past binnen de  
gemeentebegroting en uitvoering geeft aan de gestelde opdrachten. 

 
Indexering tarief met 1,33% 
De indexering is bepaald op basis van het advies van de werkgroep Kader Gemeenschappelijke 
Regelingen Hollands Midden. 

Tarief begroting 2021 2022 

Vastgesteld tarief 
begroting t-1 

 € 90,00 € 93,02 

Indexering in % 3,36% 1,33% 

Indexering in € € 3,02 € 1,23 

Tarief begroting € 93,02 € 94,25 
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Bijdrage  
De deelnemersbijdrage is gebaseerd op de uren en materiele kosten van het Dienstplan 2021 
tegen het tarief dat op basis van de indexering in de Kadernota 2022 in het algemeen bestuur is 
vastgesteld (€ 94,25). Voor Leiderdorp zijn 5.509 uren opgenomen. De deelnemersbijdrage is 
gesteld op € 544.000. 

 
Inventarisatie risico’s 
Op basis van de risicoanalyse en inschatting is de risico-impact bepaald voor 2022. Het 
weerstandsvermogen is voldoende om deze impact op te vangen.  

 
Taakstelling 
Met deze begroting geeft de ODWH invulling aan de uitnodiging om voor de gemeente 
Leiderdorp met ingang van 2022 een taakstelling van 1% te realiseren. 

 
Meerjarenraming 
De deelnemersbijdrage is gebaseerd op het meerjarige verloop van de uren (incl. indexatie). Het 
aantal uren is in alle jaren gelijk aan 2022. 

 
5    Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het werkplan wordt in het najaar opgesteld. Hierbij moet vermeldt worden dat in de zomer er 
gesprekken plaatsvinden tussen de gemeenten en ODWH waar de specifieke wensen aan bod 
komen en de meest actuele informatie daarna wordt verwerkt in de werkplannen. De begrote 
uren en bijdrage zouden dus nog kunnen wijzigen. Een vermindering van uren kan tot 
frictiekosten leiden. 

 
De financiële effecten die ontstaan als gevolg van de invoering van de Omgevingswet zijn nog 
niet meegenomen in de meerjarenraming. 

 
6    Financiën 

De gestelde deelnemersbijdrage van € 544.000 is in overeenstemming met de raming in de 
begroting van Leiderdorp. 

 
7    Communicatie  

De zienswijze op de begroting 2022 wordt op 21 juni 2021 behandeld in het Dagelijks Bestuur 
voor doorgeleiding naar het Algemeen Bestuur van 12 juli 2021. 
 

8    Evaluatie 

 - 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
- Concept zienswijze raad 
- Ontwerpbegroting 2022 Omgevingsdienst West-Holland 
- Jaarstukken 2020 Omgevingsdienst West-Holland 
 
 
 


