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1. Inleiding 

Per 1 januari 2014 zijn de Haarlemse taken voor milieutoezicht, inclusief de horeca, niet 

zijnde acties vanuit de Drank- en Horecawet, overgegaan naar de Omgevingsdienst IJmond 

(ODIJ). Haarlem is op die datum toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling van (toen 

nog de) Milieudienst IJmond. De reden voor deze nota is het verzoek van de ODIJ aan de 

raden van de deelnemende gemeenten om, conform het gestelde in de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 kenbaar te 

maken. Het algemeen bestuur van de ODIJ zal naar verwachting op 8 juli 2016 tot 

vaststelling van de begroting overgaan. Aan de raad van Haarlem is gevraagd om vóór 

genoemde datum haar zienswijze hierover kenbaar te maken.  

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2017 van de GR Omgevingsdienst 

IJmond; 

 Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Omgevingsdienst IJmond 

mee te delen. 

 

3. Beoogd resultaat 

De raden van de deelnemende gemeenten geven hun zienswijze op de ontwerpbegroting en 

delen deze mee aan het bestuur van de GR. Het bestuur van de GR stelt de begroting en 

jaarrekening definitief vast en stuurt deze met de zienswijzen van de raden voor 15 juli 2016 

aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. Hiermee wordt voldaan aan de betreffende 

verplichting van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

 

4. Argumenten 

 

4.1. Begroting 2017 

Met ingang van 2017 betaalt de gemeente Haarlem een bijdrage aan de ODIJ op basis van de 

nieuwe verdeelsleutel (in de voorgaande jaren betaalde Haarlem nog een lumpsum-bijdrage). 

De totale bijdrage van de gemeente Haarlem in de ODIJ begroting voor 2017 is € 1.214.000 

inclusief Wabo-decentralisatie bijdrage, en is met 0,5% gestegen. Bij de voorbereiding van de 

begroting 2017 van de gemeente Haarlem is uitgegaan van een bijdrage van € 1.226.000.  

De daadwerkelijke bijdrage ligt dus iets onder de door ons geraamde bijdrage. Wel kan deze 

bijdrage in de loop van het jaar nog worden aangepast als dat op basis van de tijdsregistratie 

2014-2016 reëel is. Indien nodig zal de raming later worden bijgesteld. 

 

Op projecten in 2017 wordt een positief saldo geraamd van € 238.000. Nieuwe projecten 

komen (tenzij anders geregeld) voor rekening en risico van alle deelnemers aan de 

gemeenschappelijke regeling. Op dit moment speelt dit nog niet, maar dit wordt uiteraard 

zorgvuldig gevolgd en afgestemd. 

 

5. Uitvoering 

De ODIJ zal van de zienswijze van de raad op de hoogte worden gebracht. 

 

6. Bijlagen 
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1. Begroting ODIJ 2017 

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 

 

 

7. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit: 

 

 Akkoord te gaan met de ontwerpbegroting en het ontwerpjaarplan 2017 van de GR 

Omgevingsdienst IJmond; 

 Dit standpunt als zienswijze aan het Bestuur van de GR Omgevingsdienst IJmond 

mee te delen. 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (wordt ingevuld door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 


