
Dichtbij en betrokken! 

 

Presentatie gemeenteraden 



Wie zijn wij? 
 
 
 
 

• GR van 12 gemeenten en PZH (voorheen: milieudienst). 

• Bewaken en verbeteren kwaliteit van de leefomgeving in 
regio Holland Rijnland.  

• Gemeenten en PZH hebben specifieke wettelijke milieutaken 
(en meer) en mensen overgedragen. 

• Groeimodel als uitgangspunt! 

 

• Yvonne Peters (voorzitter DB en AB) en Derk Eskes 
(directeur). 



Governance 
 
 
 
 

• Bestuurders en raadsleden in AB (eigenaarsrol) 

• Bestuurders in DB 

 

• AGT (secretarissen/afdelingsmanagers), ambtelijk overleg 
controllers en vakspecialisten (opdrachtgeversrol) 

 

• Rol gemeenteraad: AB-leden vooraf standpunten meegeven en 
via gemeentebegroting budgetten voor ODWH vaststellen. 

 



Waarom zijn wij hier? 
 
 
 
 

• Gemeenteraden zijn geschrokken van negatief financieel 
meerjarenperspectief (tekort oplopend tot 7 ton) en hoogte 
van frictiekosten. 

 

• Raad in positie brengen om met juiste informatie 
beslissingen te nemen over (budgetten) ODWH. 

 

• Raad informeren over second opninion van AEF en 
vervolgtraject  

 



Feit I: Schaalverkleining  
22% (38.000 uur) => ‘dekkingsbijdrage’ met € 1 mln gedaald 

Ontwikkeling verkochte uren per 
deelnemer 

Uren 

Totale uren in 2012 175.090 

Alphen aan den Rijn (*) -34.538  

Hillegom -1.413  

Kaag en Braassem -2.305  

Katwijk 1.157  

Leiden -7.391  

Leiderdorp -951  

Lisse -994  

Nieuwkoop -1.634  

Noordwijk 18.923  

Noordwijkerhout -382  

Oegstgeest -1.062  

Teylingen -1.542  

Voorschoten 2.153  

Zoeterwoude -792  

Provincie -7.227  

Saldo mutaties af/bij -37.998  

Totale uren in 2017 137.092 



Feit II: Indexatie (door Strijknorm) lager dan reële 
kostenstijging, verlies per jaar (cumulatief) 

jaar  bedrag 

 

2016  128.608 

2017                    222.258 (= 128.608 + 93.650) 

 



Verdienmodel ODWH, cijfers juli 2016 
 
• Verdienvermogen afgenomen met € 1 - 1,5 mln 

 

• Gevolg: daling reserve en tekorten op meerjarenraming (tot € 
700.000 in 2020 (op begrotingstotaal van € 13 mlj.)) 
 

• M.i.v. 2017 kan ODWH financiële vraagstukken niet oplossen 
binnen de huidige kaders/ongewijzigd beleid! 
 

• Conclusies zijn besproken en gevalideerd door controllers 

 



Wat heeft ODWH nodig: visie DB (april 2016) 
 

• Herijking toekomststrategie 

 

• Herstel van de financiële robuustheid 

 

• Eigenaren bepalen de koers (eerste bijeenkomst AB 9 
mei 2016) 

 

• Dienst klaar maken voor invoering Omgevingswet 



Oplossingsrichtingen (AB 9 mei) 
 

Samenwerking/ fusie: 

  gesprekken met ODMH; ODH 

  eerst fin. zaken op orde 

Conclusie: Haalbaarheid op korte termijn gering 
 

Organisatie aanpassen aan beschikbaar budget 
  Sluitende meerjarenraming per 1 – 1 – 2017 

  Direct actie nodig 

Conclusie: Haalbaarheid aanwezig 
  

Extra taken overbrengen naar de dienst 
  Inventarisatie nodig  

Conclusie: Haalbaarheid afhankelijk van bereidheid eigenaren  
 

Overige ideeën 

Conclusie: op korte termijn niet of nauwelijks realiseerbaar 
 

 
 

 

 

 

 



Conclusie AB: herstel financiële robuustheid heeft prioriteit! 
 

• Verlagen overhead/bedrijfsbureau met 8 – 9 FTE’s en verlagen 
organisatiekosten 

 

• Nieuwe leden Katwijk, Noordwijk en Voorschoten geen bijdrage 

 

• Aanpak versterkt verbetering dienstverlening en  voorbereiding 
Omgevingswet 

 

• Second opinion nodig, begeleiding door AGT 

 

 

 



Herstel Financiële Robuustheid: wat kunnen we besparen? 
 
 
 

2017 2018 2019 2020 

  Salarislasten 350.000 200.000 0 0 

Huisvesting 0 0 0 200.000 

  ICT 125.000 50.000 0 0 

Overig 50.000 25.000 0 0 

Totaal    525.000 275.000 0 200.000 

            

Totaal bezuiniging cumulatief 525.000 800.000 800.000 1.000.000 

Taakstelling meerjarenraming   526.000 529.000 557.000 636.000 

Effect op resultaat -1.000 271.000 243.000 364.000 

Opbouw reserve (max 5%)   
  

0 270.000 30.000 0 

max €300.000           

Voorziening risico’s en Omgevingswet 0 0 203.000 364.000 



Herstel financiële robuustheid: wat kost dat? (frictiekosten) 
 
 • max € 1,7 mln (berekend op basis van 3 * de gemiddelde 

loonsom van 8 – 9 FTE (erkende formule/arbeidsrecht)) 

 

• Gemeenten en PZH betalen proportioneel mee.  

 

• AB beslist 31 oktober over gewijzigde begroting incl. 
frictiekosten. 

 



Opdracht aan AEF: second opinion (fase 1)  
 
 
 
 

• Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen 
goed? 

• Boekenonderzoek en interviews met bestuurders. 

 

• 31 okt AB met voorstellen over begrotingswijzigingen en 
frictiekosten. 

 

• Dec/jan: start fase 2 (= toekomstdiscussie) 

 

 



Conclusies second opinion AEF: financiële robuustheid 
 
 
 
 

• We doen veel goede dingen! 

 

• We doen veel goede dingen goed! 

 

• Reorganisatie is noodzakelijk 

 

• Berekening frictiekosten akkoord 

 

 

 

 



Conclusies second opinion AEF: aanbevelingen 
 
 
 
 

• twijfel bij eigenaren over kwaliteit van de bedrijfsvoering 

 

• Verbeteren relatie opdrachtgever en opdrachtnemer 

 

• Invulling van de eigenaarsrol  

 

DUS: reorganisatie alleen is niet voldoende, toekomstdiscussie 
nodig! (= fase 2 onderzoek) 

 

 



Hoe nu verder? 
 
 
 
 

• 31 okt AB: kennisnemen van rapport AEF en besluiten over 
frictiekosten 

 

• Bestuurdersconferentie over fase 2 

 

• Doorzetten reorganisatie 

 

• Nieuwe rol AGT: opdrachtgever fase 2 

 



Toekomstdiscussie: onderzoeksvragen 

• Wat verwachten de eigenaren in de toekomst van ODWH? 

• Hoe ziet de governance er dan uit? 

• Welke (extra) taken willen de eigenaren door ODWH laten 
uitvoeren? 

• Wat zijn de consequenties van de invoering van de 
omgevingswet op ODWH / taken eigenaren? 

• Financiële aspecten zoals mogelijkheid tariefsdifferentiatie.  



 
We zijn er nog niet, maar we zijn 
wel goed op weg! 
 

• En dat kan niet zonder betrokkenheid en nabijheid van 
de eigenaren. 

 

• Dank voor uw uitnodiging en aandacht! 

 



Vragen en opmerkingen 

 
 

 

 


