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De gemeente Haarlem is partner in de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).
De ODIJ heeft de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 aan het college
toegestuurd.
Met dit besluit stemt het college in met de jaarstukken 2018 van de ODIJ.
Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer.
Instemmen met de rekening is een bevoegdheid van het college. In verband met
het feit dat de raad jaarlijks een zienswijze uitbrengt over de begroting van het
volgende jaar, is het voor de raad van belang in ieder geval geattendeerd te
worden op de jaarstukken van het voorafgaande jaar.

Begroting 2018 ODIJ 2017/181312 Raad 22 juni 2017
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst IJmond;
2. Kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag 2018 van de Omgevingsdienst
IJmond.
de secretaris,

de burgemeester,
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1. Inleiding
De gemeente Haarlem is partner in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).
De ODIJ heeft de jaarrekening 2018 en het jaarverslag 2018 (zie de bijlagen) aan het college
toegestuurd.
Met dit besluit stemt het college in met deze jaarstukken van de ODIJ.
2. Besluitpunten college
Het college besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst IJmond;
2. Kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag 2018 van de Omgevingsdienst IJmond.

3. Beoogd resultaat
Instemming met de jaarrekening 2018 van de ODIJ en kennisneming van het inhoudelijk jaarverslag
van de ODIJ over dat jaar.
4. Argumenten
4.1 Jaarrekening 2018
De jaarrekening 2018 sluit af met een positief saldo van € 10.512. Het totaal van gestegen baten dekt
de stijging van de lasten, zoals die van (overige) personeel (reis-en verblijf, PMO, jubilea) inhuur
(juridisch en zelforganisatie) en huisvestings- en ICT lasten. Dit bedrag wordt conform de afspraken
geretourneerd aan de deelnemers.

4.2 Inhoudelijk jaarverslag 2018
De ODIJ voert voor de gemeente Haarlem de volgende taken uit:
 Het basistakenpakket (waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het
gebied van milieu door bedrijven, asbest, sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en
witgoed) exclusief de bodemtaken (enkel handhaving op verzoek voor bodemzaken);
 Het bedrijfsgebonden milieutakenpakket, exclusief milieuadvisering en beleidsvoorbereiding
en -uitvoering (dit laatste doet de gemeente zelf);
 Toezicht bij evenementen;
 Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven (dit vindt plaats in afstemming met de VRK).
Op verzoek van de gemeente is er op diverse ruimtelijke plannen geadviseerd ten aanzien van onder
meer externe veiligheid vanwege bedrijvigheid.
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4.3 De verantwoording conform de Wabo
Artikel 10.6 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht vereist dat jaarlijks inzicht wordt gegeven in
een aantal aspecten ten behoeve van de uitvoering van de handhaving. Voor Haarlem gelden daarbij
de volgende cijfers van de ODIJ:
 Aantal controles
385
 Inspecties niet in orde
180
 Bestuurlijke sancties
3
 Processen verbaal/BSBm
2
 Aantal milieuklachten
272
 Bezwaar en beroep
0
In de bijlage bij deze nota zijn de resultaten uit 2018 voor Haarlem in aantal en soort grafisch
weergegeven.
7. Bijlagen
Bijlage 1: jaarrekening 2018 en jaarverslag 2018
Bijlage 2: grafische weergave resultaten 2018 van de ODIJ voor Haarlem
Bijlage 3: accountantsverklaring (goedkeuring rekening).
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