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Onderwerp:  

Jaarverslagen 2011 en Begrotingen 2013 Omgevingsdienst West-Holland 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van de Jaarverslagen 2011 Omgevingsdienst West-Holland  

2. In te stemmen met de Begrotingen 2013 Omgevingsdienst West-Holland  

 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland 

 

 

Inleiding: 

Jaarverslagen 2011 

Bij de stukken treft u van de Omgevingsdienst West-Holland een algemeen Financieel  

Jaarverslag 2011, een Sociaal Jaarverlag 2011 en een Jaarverslag Hillegom 2011  

aan. Wij stellen voor kennis te nemen van deze verslagen. 

Op 25 juni 2012 worden de jaarverslagen voor behandeling en vaststelling  

voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) van de  

Omgevingsdienst West-Holland. 

 

Begrotingen 2013 

Voorts treft u de algemene Begroting 2013, de algemene Meerjarenraming 2014-

2016 en de Begroting 2013, versie Hillegom aan en deze worden  voor 

behandeling en instemming voorgelegd. 

De behandeling en vaststelling van de begrotingen vindt eveneens op 25 juni 

2012 plaats door het DB en AB. 

 

Argumenten: 

1.   Uit het Jaarverslag versie Hillegom 2011 blijkt, dat er 372 uren minder zijn 

afgenomen dan begroot. Dit resulteert in een tegoed van € 10.654,--. 
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Een verklaring voor deze afname in 2011 van 372 uur is, dat er circa 300 uur 

minder besteed zijn aan vergunningverlening, omdat steeds meer bedrijven onder 

de meldingsplicht zijn komen te vallen. De overige 72 uur hebben te maken met 

een tijdelijke vacature op communicatie en de verschuiving van werkzaamheden 

naar 2012, omdat een aantal ruimtelijke plannen door de marktomstandigheden 

vertraging op lopen. 

Een korte impressie van uitgevoerde werkzaamheden is als volgt. In 2011 zijn er 

6 omgevingsvergunningen verleend, 16 meldingen 8.40 Wm afgehandeld, 23 

geluidontheffingen verleend, 18 klachten afgehandeld, 85 eerste controles bij 

bedrijven uitgevoerd, er zijn dwangsommen geïnd ad € 4.500,-- en er was 

sprake van 1 calamiteit bij een bloembollenbedrijf.  

Verder zijn er 103 RO-adviezen uitgebracht, 7 adviezen op milieuvergunningen, 

21 geluidsadviezen en geluidsmetingen, 20 bodemadviezen en 5 adviezen op 

bouwaanvragen. 

Daarnaast is eind 2011 de Duurzaamheidsagenda 2011-2014 vastgesteld en zijn 

duurzaamheidsprojecten, zoals o.a. Groene Voetstappen, energiezuinige 

openbare verlichting, duurzaam inkopen en een isolatiecampagne. 

 

2. Voor de totale algemene begroting Omgevingsdienst West-Holland is sprake 

van een negatief resultaat, doordat deelnemende gemeenten minder uren hebben 

afgenomen  

Het exploitatieresultaat van de totale Omgevingsdienst West-Holland is het 

verschil tussen het vooraf voor-calculatorisch en het na-calculatorisch uurtarief. 

Voor 2011 is dit resultaat € 51.415,-- negatief. 

Dit heeft betrekking op minder afname van uren en meer- en minderwerk van de 

deelnemende gemeenten. 

 

3. Het Sociaal Jaarverslag biedt voldoende inzicht in het personeelsbeleid van de 

Omgevingsdienst West-Holland 

 

4. De Begroting 2013 versie Hillegom is in overeenstemming met de afspraken 

De totale begroting voor 2013 bedraagt € 588.891,--. Dit is in overeenstemming 

met eerdere afspraken over bezuinigingen en de jaarlijkse indexering.  

Inhoudelijk wordt verwezen naar bijgaande begroting Hillegom 2013. 

 

5. De opgelegde bezuinigingen zijn ook verwerkt in de Algemene Begroting 2013, 

waardoor de resterende flexibele schil in 2013 gereduceerd is tot nul. Om 

oplopende tekorten in de jaren daarna – als gevolg van wegvallende rijkssubsidies 

op te vangen – zijn fundamentele keuzes nodig voor de Meerjarenraming 2014-

2016. 

Inhoudelijk wordt verwezen naar bijgaande tekst in de Algemene Begroting 2013 

en Meerjarenraming 2011-2014. 
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Financiële dekking: 

Het tegoed van € 10.654,-- uit de jaarrekening 2011 van de Omgevingsdienst 

West-Holland wordt verwerkt in de Bestuursrapportage 2012. 

De bijdrage van  € 588.891,--  wordt overgenomen in de gemeentelijke 

programmabegroting 2013. 

 

Communicatie/Participatie: 

Niet van toepassing. 

 

 

Urgentie: 

Besluitvorming DB en AB Omgevingsdienst West-Holland is op 25 juni 2012. 

 

Kanttekeningen: 

Niet van toepassing 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Jaarverslag Hillegom 2011 

- Financieel jaarverslag 2011 

- Sociaal jaarverslag 2011 

- Begroting Hillegom 2013 

- Begroting 2013/Meerjarenraming 2014/2016 

Informatie bij: mw. S. Eringa, s.eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 316 
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