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Onderwerp:  RVS Tweede begrotingswijzing 

2015 ODWH 

 Aan de raad.  

 

 

*Z006603E002* 
 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de concept zienswijze als de zienswijze van de raad van 
Leiderdorp aan de Omgevingsdienst West Holland. 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

De door het bestuur van de ODWH vastgestelde (24 februari 2014) indexatie van het 

uurtarief is per ongeluk door de ODWH niet verwerkt in de begroting 2015. Het dagelijks 

bestuur van de ODWH stelt voor dit met een begrotingswijziging te corrigeren.  

 

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft in zijn vergadering 

van 15 juni 2015 ingestemd met het voorleggen van de tweede begrotingswijzing 2015 

aan de raden van de deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten van de provincie 

Zuid-Holland, ten behoeve van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. 

 
1.b Voorgeschiedenis 

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland heeft in zijn vergadering 

van 15 juni 2015 ingestemd met het voorleggen van de tweede begrotingswijzing 2015 

aan de raden van de deelnemende gemeenten en gedeputeerde staten van de provincie 

Zuid-Holland, ten behoeve van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen. 

 

 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De Omgevingsdienst West-Holland voert voor onze gemeente alle milieutaken uit en is 

hiermee onze milieuafdeling. Naast Leiderdorp maken nog 13 gemeenten en de provincie 

Zuid-Holland deel uit van de gemeenschappelijke regeling. 
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2 Beoogd effect 

Het geven van een reactie door de gemeenteraad van Leiderdorp op de 

begrotingswijziging van de Omgevingsdienst West Holland. 

 
3 Argumenten 

1.1 + 1.2 Indexatie is conform besluit algemeen bestuur 24 februari 2014. 

Het algemeen bestuur van de ODWH heeft op 24 februari besloten om het uurtarief voor het 

jaar 2015 te indexeren met 1.44%. Deze indexatie is niet correct uitgevoerd in de begroting 

2015. Het gevolg is dat de begroting op 7 juli 2015 is vastgesteld met een lagere bijdrage 

van € 130.357. Voor Leiderdorp betekent dit een extra bijdrage van € 6.495,- In 2016 is 

deze indexatie wel goed doorgevoerd. 

 

1.1 + 1.2 Het betreft een financiële correctie. 

Deze omissie heeft tot gevolg dat het uurtarief 2014 ook voor de begroting 2015 is gebruikt. 

Via deze begrotingswijziging wordt het correcte uurtarief in de begroting 2015 doorgevoerd 

met als gevolg dat er om een grotere bijdrage per deelnemer wordt gevraagd. Het betreft 

alleen een financiële correctie, de begrote af te nemen uren 2015 worden hierdoor niet 

aangepast. 

 

1.1 + 1.2 akkoord te gaan met de begrotingswijziging maar niet extra bijdrage van de 

gemeenten. 

De gemeente Leiderdorp heeft geen rekening gehouden met een extra bijdrage van € 

6.495.- voor het jaar 2015. Om een realistisch financiële situatie te krijgen is het belangrijk 

om de begroting te corrigeren. Het is niet gepast om extra financiële bijdrage te vragen van 

de gemeenten. Dit te meer omdat de algemene reserve voldoende financiële middelen 

bevat om deze financiële correctie op te vangen. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Aan dit voorstel zijn geen kanttekeningen en risico’s verbonden.  
 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing.  
 

6 Communicatie en participatie 

Na besluit van de raad, de zienswijze van de raad van Leiderdorp te sturen aan ODWH. 
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7 Kosten, baten en dekking 

Om de correctie in de begroting 2015 te verwerken vraagt de Omgevingsdienst West 

Holland een extra bijdragen van de gemeenten. Voor Leiderdorp is dit € 6.495,-. 

 

8 Evaluatie 

Niet van toepassing.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 

1. Raadsbesluit 

2. Brief van DB van de ODWH met verzoek tot indienen van een zienswijze 

3. Concept zienswijze Gemeente Leiderdorp 

 


