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 Ruimtelijk e ontwikkeling Sjouk je Eringa Raadsvoorstel dhr. Ten Hagen 

Nr.     3. Bestuur\5751  

B&W-besluit   21-04-2015 

Raadscommissie  30-04-2015  

Raad    21-05-2015 

Agendanummer    

 

Onderwerp:  

Financieel Jaarverslag 2014, Eindrapportage 2014 Hillegom en Begroting 2016 van de 

Omgevingsdienst West-Holland 

 

 

Wij stellen voor:  

1. Kennis te nemen van het Financieel Jaarverslag 2014 ODWH; 

2. Kennis te nemen van de Eindrapportage 2014 Hillegom en een brief te sturen met   

 het verzoek om voortaan een beter inzicht te krijgen in de uitgevoerde milieutaken; 

3.  In te stemmen met de Begroting 2016 ODWH en te besluiten om een zienswijze 

 in te dienen om voortaan meer inzicht in de te leveren prestaties voor Hillegom. 

 

 

Bestaand kader:  

Wet gemeenschappelijke regeling 

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland 

 

Doelstelling:  

Inzicht te geven in de te leveren en geleverde prestaties op het gebied van alle 

uitbestede milieutaken. 

 

Inleiding: 

Van de Omgevingsdienst West-Holland hebben we het Financieel Jaarverslag 2014, de 

Eindrapportage 2014 Hillegom en de Begroting 2016 ontvangen.  

Het DB heeft in haar vergadering van 13 april ingestemd met de doorgeleiding van 

het Jaarverslag aan het AB en de begroting 2016 aan de raden en provinciale staten 

om een zienswijze te kunnen indienen uiterlijk op 25 mei 2015.  

Om meer inzicht te krijgen in de Hillegomse situatie hebben we ook de 

Eindrapportage 2014 Hillegom toegevoegd. 

 

Argumenten: 

1. Het financieel Jaarverslag 2014 stemt overeen met de geleverde diensten  

De accountant van de ODWH heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.  

 

2. De Eindrapportage 2014 Hillegom komt overeen met de geleverde diensten 

Uit zowel het financieel Jaarverslag als de Eindrapportage 2014 blijkt, dat in 2014 

voor Hillegom meer uren besteed zijn dan begroot. 
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Dit betreft extra uren op het gebied van toezicht, advies, organisatie & 

ontwikkelingen onderzoekskosten e.d. (pg. 22 Eindrapportage). De overschrijding valt 

binnen de afgesproken bandbreedte van 5%. De frictiekosten over het jaar 2014 zijn 

verdeeld over de gemeenten op basis van de verdeling zoals afgesproken in het DB. 

De wens bestaat om de Eindrapportage meer concreet te maken naar de Hillegomse 

situatie, waarbij bijvoorbeeld helder inzichtelijk wordt gemaakt bij welke categorie 

bedrijven is gecontroleerd en wat deze controles hebben opgeleverd. Door gebruik te 

maken van tabellen en/of diagrammen e.d. aan te geven welke prestaties zijn 

geleverd in relatie tot de begroting. Dit is nu te algemeen en bevat te veel tekst. 

 

3. Het indienen van een zienswijze  

In de programma’s Reguleren (vergunningverlening), Toezicht & Handhaving, Advies 

en Organisaties geven op hoofdlijnen inzicht in de activiteiten van de 

Omgevingsdienst voor het jaar 2016. In de begroting is de afgesproken 

Strijkbezuiniging van 0,34% en een indexatie van 0,59% verwerkt.  

Inhoudelijk kunnen we instemmen met de begroting. Om meer inzicht te krijgen in de 

te leveren concrete prestaties voor Hillegom willen we voortaan bestuurlijk vooraf een 

begroting voor Hillegom. 

 

Financiële dekking: 

Voor wat betreft het financiële jaarverslag 2014 zijn de frictiekosten van circa  

€ 8.318,-- in de jaarrekening 2014 van Hillegom opgenomen. De meerkosten van  

€ 27.259,-- worden meegenomen in de Berap 2015. 

 

Participatie: 

De begroting 2016 wordt gedurende 6 weken ter inzage gelegd. 

 

Urgentie: 

Er kan uiterlijk op 25 mei 2015 een zienswijze bij het DB worden ingediend. 

 

Kanttekeningen: 

Niet van toepassing. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Financieel Jaarverslag 2014 ODWH 

- Eindrapportage 2014 Hillegom 

- Begroting 2016 ODWH 

Informatie bij: Sjoukje Eringa, S.Eringa@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537316 
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Nr.     3. Bestuur\5751 

B&W-besluit   21-04-2015 

Raadscommissie  30-04-2015    

Raad    21-05-2015 

Agendanummer    

 

 

Onderwerp: 

Financieel Jaarverslag 2014, Eindrapportage 2014 Hillegom en Begroting 2016 van de 

Omgevingsdienst West-Holland 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet 

 

besluit:  

1. Kennis te nemen van het Financieel Jaarverslag 2014 ODWH; 

2. Kennis te nemen van de Eindrapportage 2014 Hillegom en een brief te  

 sturen met het verzoek om voortaan een beter inzicht te krijgen in de  

 uitgevoerde milieutaken; 

3. In te stemmen met de Begroting 2016 ODWH en te besluiten om een  

 zienswijze in te dienen om hierbij voortaan meer inzicht te geven in de  

 te leveren prestaties voor Hillegom. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 21 mei 2015. 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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