
 

 

Raadsstuk 
Onderwerp: Toetreding gemeenten Beemster en Purmerend tot de gemeenschappelijke 

regeling Milieudienst IJmond 

BBV nr: 2014/148784 

 

1. Inleiding 

Bij de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond zijn op dit moment de gemeenten 

Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en de provincie Noord-Holland 

aangesloten. Alle gemeenten zijn verplicht zich aan te sluiten bij een regionale 

uitvoeringsdienst, in verband met de inwerkingtreding van de Wet tot verbetering van de 

vergunningverlening, toezicht en handhaving per 1 januari 2015. De gemeenten Beemster en 

Purmerend hebben in dit kader verzocht om toetreding tot de Milieudienst IJmond. Het 

Algemeen Bestuur van de Milieudienst IJmond heeft in haar vergadering van 4 juli 2014 aan 

de huidige participanten gevraagd in te stemmen met de toetreding van Beemster en 

Purmerend.  

 

Voor deze toetreding is het noodzakelijk dat de gemeenschappelijke regeling daaraan wordt 

aangepast. Tegelijk met deze wijziging wordt de naam van de Gemeenschappelijke Regeling 

gewijzigd in Omgevingsdienst IJmond. Deze naam sluit beter aan bij het huidige takenpakket 

van de dienst, dat inmiddels meer omvat dan alleen milieutaken. Gemeenten kunnen 

bijvoorbeeld ook het toezicht en de handhaving op het gebied van de Drank- en Horecawet 

bij de dienst inkopen. Ten slotte wordt er nog een aantal artikelen in de Gemeenschappelijke 

Regeling gewijzigd op het gebied van de mogelijkheid tot verbreding van de taakuitvoering, 

de rechtspositie en bezoldiging van het personeel en de begroting. 

 

2. Voorstel aan de raad 

De raad besluit: 

 In te stemmen met de 5
e
 wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst 

IJmond om de toetreding van de gemeenten Purmerend en Beemster mogelijk te 

maken. 

 

3. Beoogd resultaat 

Uitbreiding van de Omgevingsdienst IJmond met de gemeenten Purmerend en Beemster, 

alsmede wijziging op onderdelen van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond. 

 

4. Argumenten 

1.1 Voor de toetreding van de gemeenten Purmerend en Beemster aan de 

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond dient de bestaande  

gemeenschappelijke regeling te worden gewijzigd. 

De  verantwoordelijke bestuursorganen van de huidige deelnemers aan de 

Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond dienen te besluiten over het voorstel tot 

wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling in verband met de toetreding van Purmerend 

en Beemster. Voor Haarlem betekent dit, dat  het college van burgemeester en wethouders 

instemming behoeft van de gemeenteraad.  

 

1.2. Door de toetreding van Purmerend en Beemster worden deze gemeenten mede-eigenaar 

van de Milieudienst en treden toe tot het Algemeen Bestuur. 

Genoemde gemeenten treden toe met hun basispakket milieutaken. 

Vanwege de geringe omvang van het aantal fte dat met de komst van de gemeenten 

Purmerend en Beemster is gemoeid (in totaal 1,7 fte), krijgen deze gemeenten geen plek in 
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het dagelijks bestuur. Wel leveren zij beiden 1 deelnemer aan het Algemeen Bestuur. Het 

Algemeen Bestuur heeft daarmee 13 leden (2 vanuit de gemeente Haarlem). In het Algemeen 

Bestuur zijn 100 stemmen te verdelen. Al naar gelang de financiële inbreng van de partners, 

zijn die honderd stemmen verdeeld over de 13 deelnemers in het Algemeen Bestuur. 

De gemeente Beemster heeft 1 lid en 1 stem, Beverwijk heeft 2 leden en 16 stemmen, 

Haarlem heeft 2 leden en 24 stemmen, Heemskerk heeft 2 leden en 10 stemmen, Purmerend 

heeft 1 lid en 2 stemmen, Uitgeest heeft 1 lid en 4 stemmen, Velsen heeft 3 leden en 30 

stemmen en de provincie Noord-Holland heeft 1 lid en 13 stemmen. 

 

1.3. De directe en indirecte kosten van de huidige deelnemende partijen zullen niet toenemen 

als gevolg van toetreding door de gemeenten Purmerend en Beemster. 

Dit was één van de uitgangspunten op het gebied van de financiën voor toetreding van 

Purmerend en Beemster. Deze gemeenten betalen samen een eenmalige inkoopsom van 

8.473,-. Het uurtarief voor de door de gemeenten Purmerend en Beemster af te nemen 

diensten komt uit op  € 70,30 excl. BTW. Haarlem en de andere partners nemen diensten af 

voor het gemiddelde uurtarief van € 68, 81 excl. BTW zoals dat al gold vóór de toetreding 

van Purmerend en Beemster. Wanneer de gemeenten Purmerend en Beemster op basis van 

dezelfde uitgangspunten voor toetreding als destijds bij de toetreding van Haarlem golden, 

ontstaat er voor 2014 en 2015 ten opzichte van de begroting een negatief verschil van            

€ 7.959,-. Dit verschil werkt ook door naar volgende jaren. Gelet op het uitgangspunt van het 

Algemeen Bestuur van 19 februari 2014 dat de directe en indirecte kosten voor de huidige 

eigenaren niet mogen toenemen, kan voor de intredende gemeenten het uurtarief van € 68,81 

niet worden gehanteerd. Het hogere uurtarief voor de nieuw ingetreden gemeenten zal 

blijvend worden gehanteerd. Overigens is dit hogere uurtarief ook een inhoudelijke 

onderbouwing: de omvang van het takenpakket van deze partijen is klein, terwijl de taken 

bovengemiddeld zwaar zijn. Daarbij kunnen Purmerend en Beemster gebruik maken van de 

al opgebouwde kennis en kunde en faciliteiten van de dienst. 

 

1.4 Geringe personele gevolgen. 

Vanwege beperkte formatie (in totaal 1,7 fte) die overgaat van deze gemeenten naar de 

Gemeenschappelijke Regeling zullen er geen aparte regelingen te worden getroffen voor het 

overgaand personeel. 

 

6. Uitvoering 

Met de vaststelling van de 5
e
 wijziging Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 

IJmond waardoor Purmerend en Beemster kunnen toetreden, zal de naam van de 

Gemeenschappelijke Regeling wijzigen van “Milieudienst IJmond” in “Omgevingsdienst 

IJmond”.  

 

7. Bijlagen 

Besluit van het Algemeen Bestuur Milieudienst IJmond: 5
e
 wijziging Gemeenschappelijke 

Regeling Milieudienst IJmond. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

de secretaris    de burgemeester 
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8. Raadsbesluit 
 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

 

De raad besluit: 

 

 In te stemmen met de 5
e
 wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst 

IJmond om de toetreding van de gemeenten Purmerend en Beemster mogelijk te 

maken. 

 

 

 

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

 

De griffier    De voorzitter 

 


