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Wij stellen voor: 
 

als zienswijze aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat 

de raad instemt met de 2e begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020 

conform bijgaande brief. 

Inleiding 

In het AB van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) is afgesproken dat de 

consequenties van een nieuwe cao voor 2019 en 2020 aan de deelnemers worden 

voorgelegd zodra de uitkomsten van de cao-onderhandelingen definitief zijn. Inmiddels is 

er een nieuwe cao en zijn de financiële consequenties vastgesteld en zichtbaar gemaakt 

in bijgevoegde 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020. 

 

Het AB heeft daarom in zijn vergadering van 4 november 2019 ingestemd met het 

voorleggen van de tweede begrotingswijziging 2019 en de eerste begrotingswijziging 

2020 aan de deelnemers, zodat zij gebruik kunnen maken van de mogelijkheid tot het 

indienen van zienswijzen. 

 

Bestaand kader en context 

- Gemeenschappelijke regeling ODWH (art.34 derde lid) 

- Kadernota 2019 en 2020 

- Begroting 2019 en 2020 

- Cao-gemeenten 2019-2020 

 

Beoogd effect 

Inbreng van uw raad op de 2e begrotingswijziging 2019 en op de 1e begrotingswijziging 

2020 alvorens wijzigingen op 10 februari in het algemeen bestuur worden behandeld. 

 

Argumenten 

1.  Zowel op grond van artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 34 derde 
lid Gemeenschappelijke regeling ODWH kunnen raden van de deelnemende gemeenten bij 
het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de begrotingswijziging naar voren brengen. In 

de Kadernota 2019 is ervoor gekozen om in de begroting geen indexering op de 



personeelskosten in 2019 door te voeren op basis van een inschatting, maar de 
daadwerkelijke uitkomsten van de Cao-onderhandelingen af te wachten en daarna een 

voorstel aan het bestuur te doen voor indexering. In het AB is tevens afgesproken dat de 
consequenties van een nieuwe cao voor 2019 en 2020 aan de deelnemers worden 
voorgelegd zodra de uitkomsten van de cao-onderhandelingen definitief zijn. 

 
2.  De voorgelegde begrotingswijzigingen betreffen alleen de doorwerking van de cao-
afspraken. 

 

Kanttekeningen 

n.v.t. 
 
Financiële consequenties 

Voorgesteld wordt dat de structurele gevolgen zowel in 2019 als in 2020 met een 
begrotingswijziging worden doorbelast aan de deelnemers. Doordat de stijging uit de 
huidige CAO in 2020 niet volledig is meegenomen in 2020, werkt dit ook door naar de 
structurele indexering in 2021. 
 

Concreet worden de volgende wijzigingen binnen de ODWH voorgesteld als gevolg van de 

vaststelling van de Cao 2019 en 2020.  
 De incidentele gevolgen van de cao voor 2019 en de structurele gevolgen van de 

indexering voor 2019 (ad €15.000 voor Hillegom) te verwerken in een 
begrotingswijziging 2019; 

 De structurele gevolgen van de indexering voor 2020 (ad € 15.000 voor Hillegom) 
te verwerken in een begrotingswijziging 2020; 

 De structurele gevolgen van de indexering voor 2021 op te nemen in de 
Kadernota 2021. 
 

De €15.000 voor 2019 nemen we op in onze eigen jaarrekening 2019. 
De €15.000 voor 2020 nemen we op in onze eerste tussentijdse rapportage 2020. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na besluitvorming wordt het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland op 
de hoogte gebracht.  De 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 

worden vervolgens op 10 februari 2020 behandeld in het algemeen bestuur.  

 

Duurzaamheid 

N.v.t. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Gelijksoortig voorstel wordt opgemaakt voor Lisse en Teylingen. 

 

Urgentie 

De 2e begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020 worden op 10 februari 

2020 behandeld in het algemeen bestuur.  

 

Evaluatie 

n.v.t.  

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Aanbiedingsbrief + Tweede Begrotingswijziging 2019 en Eerste 

Begrotingswijziging 2020; 

2. Brief zienswijze. 

 

namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 

  



Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van het college van 17 december 2019 met als onderwerp 2e 

begrotingswijziging 2019 en 1e begrotingswijziging 2020, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 
als zienswijze aan het bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland te laten weten dat 

de raad instemt met de 2e begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020 
conform bijgaande brief. 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 23 januari 2020, 

 

 

 

 

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


