
Van: Martijn Merks [mailto:M.Merks@odwh.nl]  

Verzonden: donderdag 11 augustus 2016 21:54 
Aan:  

CC: Derk Eskes; Jeroen Smits; Nienke Mier; Noor de Kruif; Menno Waalewijn; Kees Tol 
Onderwerp: Stand van zaken extern onderzoek "second opinion" ODWH 

 

 
Geachte bestuurders, leden van het AGT en ambtelijke contactpersonen, 
  
Met deze mail wil ik u graag informeren over de stand van zaken en vooruitblik met betrekking tot 
de uitvoering van het externe onderzoek naar de voorgestelde aanpak en onderliggende 
berekeningen van ODWH om de organisatie weer financieel robuust te maken. Daarnaast is bij dit 
bericht een aangepast overzicht gevoegd van de verdeling van de frictiekosten dat gebaseerd is op 
de besluitvorming van het AB van 4 juli 2016.  
  
Keuze voor adviesbureau AEF 
Op basis van een door het DB geaccordeerde opdrachtomschrijving zijn bij 2 bureaus offertes 
opgevraagd voor uitvoering van een second opinion. Op basis van de offertes is door het DB in 
samenspraak met enkele leden van het AGT gekozen voor het bureau AEF om het onderzoek uit te 
voeren. 
  
Voortgang en data 
Inmiddels is AEF (Maarten Veraart (projectleider) en Peter van Zoest (bedrijfskundig onderzoeker)) 
gestart met het onderzoek en beoordeling van diverse aangeleverde stukken. Tevens hebben er 
verschillende gesprekken plaatsgevonden met medewerkers van ODWH. Voor de komende periode 
staan er gesprekken gepland met leden van het AGT (22 en 24 augustus), het management en 
directeur van ODWH (op 22 en 23 augustus). Op 7 en 8 september vinden er gesprekken plaats met 
bestuurders van de gemeenten Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Leiden, 
Teylingen en de provincie Zuid-Holland.  
  
Op 19 september staat er een overleg gepland met het AGT waarin het bureau AEF de eerste 
resultaten en aanbevelingen van het onderzoek presenteren. Een week later (26 september) zal AEF 
aan de controllers van de deelnemers haar bevindingen presenteren in het Vooroverleg financiën. 
Vervolgens zal het onderzoeksrapport via het DB (10 oktober) aan het AB worden gezonden. Op 31 
oktober zal AEF haar bevindingen en aanbevelingen in het AB presenteren. 
  
Bestuurlijke werkconferentie 
Het bureau AEF heeft in haar offerte aangeboden een bestuurlijke werkconferentie te organiseren 
onder begeleiding van Maarten van Poelgeest (wethouder gemeente Amsterdam 2006 – 2014). Het 
programma en de inhoud van deze bestuurlijke werkconferentie moet nog worden bepaald. De 
doelstelling van deze conferentie is om op bestuurlijk niveau de toekomstvisie op de taakuitvoering 
van ODWH met elkaar te bespreken. Deze bestuurlijke werkconferentie zal eind november of begin 
december plaatsvinden.  
  
Aangepast overzicht verdeling frictiekosten 
In het AB van 4 juli is gebleken dat bij een groot deel van de deelnemers het restant van de 
frictielasten van de taakstelling 2014 niet direct beschikbaar is. Als gevolg hiervan is het overzicht 
van de verdeling van de frictielasten om de taakstelling 2017-2020, waaronder de sanering van 8,4 
fte, te kunnen realiseren, aangepast. In de bijlage is de aangepaste verdeling weergegeven. Deze 
verdeling is gebaseerd op de uren van de deelnemers die zijn vastgesteld in de begroting 2017. De 
hoogte is gebaseerd op het staande beleid dat per te saneren fte gerekend wordt met 3 maal het 
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gemiddelde jaarsalaris van €70.000,-. De sanering van 8,4 fte levert een frictielast op van maximaal 
€1.764.000,-.  
  
Vragen of opmerkingen 
Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen 
met ondergetekende. 

  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Martijn Merks 
Afdelingshoofd Bedrijfsbureau a.i. 

 
Omgevingsdienst West-Holland  
06-51232998 
m.merks@odwh.nl 
www.odwh.nl 
  
Werkdagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
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Verdeling frictiekosten taakstelling 2017-2020 

Gebaseerd op besluitvorming AB, 4 juli 2016: 

 

Het algemeen bestuur stemt in met: 

4.1.1     De aanpak gericht op herstel van de financiële robuustheid en het sluiten van de begroting 

2017 en meerjarenraming 2018 – 2018, met ingang van 1 januari 2017; 

4.1.2     Geen bijdrage wordt gevraagd van de deelnemers Katwijk, Noordwijk en Voorschoten omdat 

zij geen invloed hebben kunnen uitoefenen op de huidige ontstane financiële tekorten; 

4.1.3     De berekening van de hoogte van de frictielasten, na een eerste ronde van vrijwillige 

mobiliteit, te baseren op staand beleid, te weten 3 maal het gemiddelde jaarsalaris van 

€70.000 per fte. 

 

De maximale frictielasten bij sanering van 8,4 fte bedraagt op basis van bovenstaande berekening: 
€ 1.764.000,- 
 

ODWH 2017    

Deelnemer Begroting 2017 Verhouding Bezuinigingskosten conform begroting 2017 

 uren   

Hillegom 6.478 5,85%  € 103.266  

Kaag en Braassem 8.855 8,00%  € 141.158  

Leiden 31.180 28,18%  € 497.041  

Leiderdorp 5.775 5,22%  € 92.059  

Lisse 5.990 5,41%  € 95.487  

Nieuwkoop 8.870 8,02%  € 141.397  

Oegstgeest 4.405 3,98%  € 70.220  

Teylingen 8.400 7,59%  € 133.904  

Zoeterwoude 4.280 3,87%  € 68.228  

Provincie Zuid-Holland 26.425 23,88%  € 421.241  

Totaal per deelnemer 110.658 100,00%  € 1.764.000  

    

    

    

Katwijk 3.807   

Noordwijk 19.699   

Voorschoten 2.716   

Totaal per deelnemer 136.880     
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