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Memo 
 

Aan: De milieuregisseurs 
Van: Derk Eskes 
Onderwerp: Flankerend beleid voor herstellen financiële robuustheid 
C.c.:  

 
Hierbij een informerende memo aan de milieuregisseurs van de Omgevingsdienst over het 
flankerend beleid voor het herstellen van de financiële robuustheid die de milieuregisseurs 
kunnen gebruiken bij het informeren van de raden van de deelnemende gemeenten en 
Provinciale Staten. De notitie gaat over de oorzaken van het financiële tekort bij de dienst en 
de noodzaak voor flankerend beleid om de financiële robuustheid te herstellen.  
 
Oorzaken niet-sluitende begroting 
Het fundament van de Omgevingsdienst is gebouwd op de ambities van het Strategienota 
2013 – 2017. Hierin werd een omzetstijging voorzien, waarop de organisatie is ingericht. In de 
afgelopen drie jaar is de Omgevingsdienst geconfronteerd met diverse effecten die 
geresulteerd hebben in de huidige financiële tekorten. De belangrijkste hiervan zijn:  
(1) een omzetdaling van ruim 22% in de afgelopen drie jaar, waardoor de dekkingsbijdrage 

van de overhead lager is geworden.  
Deze omzetdaling werd veroorzaakt doordat deelnemers taken bij ons weggehaald hebben 
en daar stonden geen of weinig nieuwe taken tegenover. Daarnaast heeft de gemeente 
Alphen aan den Rijn haar taken bij ons weggehaald. In het robuustheidsonderzoek van 
Seinstra Van der Laar (juni 2014) is reeds aangeven dat een uittreding van de gemeente 
Alphen aan den Rijn een vergroting van de kwetsbaarheid van de bedrijfsvoering tot 
gevolg zou hebben.  

(2) een lagere indexatie van het uurtarief in de afgelopen jaren dan de werkelijke 
kostenstijging, waardoor het uurtarief niet meer dekkend is voor de huidige 
bedrijfsvoering en invulling taakstellingen.  

 
Dit heeft ertoe geleid dat:  
(1) de personele overhead – leiding en bedrijfsvoering – te groot is geworden voor de huidige 

organisatie;  
(2) de materiele overhead (ICT, huisvesting) te groot is geworden ten opzichte van de huidige 

vaste omzet.  
 
Ondernomen acties 
De Omgevingsdienst heeft sinds de uittreding van gemeente Alphen aan den Rijn een aantal 
initiatieven genomen om de robuustheid te waarborgen, namelijk het onderzoeken van: 
(1) samenwerking/fusie met de Omgevingsdienst Midden-Holland (juli 2015);  
(2) huisvesten van Holland Rijnland en hosten van hun bedrijfsvoeringstaken (november 2015).  
Beide maatregelen bleken bestuurlijk niet haalbaar.  



 

Hierna heeft het algemeen bestuur in het voorjaar van 2016 twee scenario’s besproken: 
Scenario 1: Ambitie vasthouden of vergroten (door overdracht van extra taken naar de dienst) 
Scenario 2: Ambitie aanpassen aan bestaand budget (d.w.z. reorganiseren) 
Het algemeen bestuur heeft besloten dat de Omgevingsdienst zich in eerste instantie moet 
aanpassen aan de huidige omzet (scenario 2).  
 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2016 is een maatregelenpakket 
voorgelegd waarmee de taakstellingen die opgenomen zijn in de begroting 2017 en 
meerjarenraming 2018-2020 worden ingevuld en waarmee de begroting en meerjarenraming 
sluitend wordt gemaakt. Dit maatregelenpakket gaat uit van de sanering van 8,4 fte. Op dit 
maatregelenpakket wordt een second opinion uitgevoerd door een extern bureau, die 
gepresenteerd wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 oktober 2016. In 
deze vergadering zal een besluit worden genomen over het maatregelenpakket.  
 
Kosten flankerend beleid 
Vooruitlopend op de besluitvorming in het algemeen bestuur op 31 oktober 2016, hebben de 
AB-leden toegezegd de noodzaak van het flankerend beleid te agenderen bij hun raden. 
 
De verdeling van de frictielasten voor het flankerende beleid is opgenomen in de bijlage. In de 
vergadering van het algemeen bestuur van 4 juli 2016 is gebleken dat bij een groot deel van de 
deelnemers het restant van de frictielasten van de taakstelling 2014 niet meer direct 
beschikbaar is. Als gevolg hiervan is het overzicht van de verdeling van de frictielasten om de 
taakstelling 2017-2020, te kunnen realiseren, aangepast.  
De verdeling is gebaseerd op de uren van de deelnemers die zijn vastgesteld in de begroting 
2017. Bij de inschatting van de frictielasten is uitgegaan van de in gemeenteland gangbare 
uitgangspunten, namelijk dat per te saneren fte wordt gerekend met drie maal het gemiddelde 
jaarsalaris van € 70.000. Uiteraard zullen we ons best doen om de daadwerkelijke frictiekosten 
zo veel mogelijk te beperken. 
 
Sluitende begroting 2017 en meerjarenraming 2018-20120 
Verwacht wordt dat de Omgevingsdienst in de vergadering van het algemeen bestuur van 31 
oktober een sluitende begroting 2017 en meerjarenraming 2018-20120 zal neerleggen. 
 


