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De Haarlemse taken voor milieuvergunningen en -toezicht, inclusief de horeca,

Kernboodschap

niet zijnde acties vanuit de Drank en Horecawet zijn ondergebracht bij de
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ). De reden voor deze nota is het verzoek van de
ODIJ aan de raad om haar zienswijze over de le begrotingswijziging 2018 kenbaar
te maken. Deze eerste begrotingswijziging betreft een verhoging van de bijdrage
van de deelnemers aan de GR in verband met cao stijgingen. Van Haarlem wordt
een extra bijdrage van bijna € 46.000 gevraagd.
Deze zienswijzeprocedure is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling ODIJ.

Behandelvoorstel voor

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het

commissie

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere

Begroting 2018 ODIJ. 2017 181312 in raadsvergadering d.d. 22 iuni 2017

besluiten
Besluit College

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.

d.d. 6 november 2018
de secretaris,

de burgemeester,
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Besluit Raad
d 1.......10 0EC 10«

De raad der gemeente Haarlem,

(wordt ingevuld door de

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,

griffie)
Besluit:
1.
2.

Haar zienswijze kenbaar te maken bij de le begrotingswijziging 2018 van de
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ);
Aan de ODIJ aan te geven geen bezwaren te zien bij de le begrotingswijziging
2018 van de ODIJ.
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^

de voorzitter^^^^^^^^Ï!^^

de griffier,

yy

1. Inleiding

y

In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst IJmond van 10 oktober 2018 is
ingestemd met de le begrotingswijziging 2018. Conform artikel 29, lid 11 van de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst IJmond wordt de gemeente verzocht een zienswijze in te dienen over de
voorgestelde le begrotingswijzing 2018.
Deze begrotingswijziging wordt veroorzaakt door toegenomen personeelslasten naar aanleiding van
aanpassingen in de cao gemeenten waar de werknemers van de ODIJ onder vallen. De totale
verhoging van de oorspronkelijke begroting 2018, ad € 7.258.863 salarissen en sociale lasten, als
gevolg van deze eerste begrotingswijziging bedraagt € 229.000.
De oorspronkelijke bijdrage van Haarlem voor 2018 aan de ODIJ bedroeg € 1.228.485. Volgens de
verdeelsleutel van de GR wordt nu aan Haarlem een extra bijdrage gevraagd van bijna € 46.000 om
te kunnen voldoen aan de verplichtingen voortvloeiend uit de cao.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
• Akkoord te gaan met de le begrotingswijziging 2018 van de Omgevingsdienst IJmond;
•

Dit standpunt als zienswijze aan het bestuur van de Omgevingsdienst IJmond mee te delen.

3. Beoogd resultaat
Met dit besluit wordt bereikt dat de ODIJ haar cao verplichtingen in 2018 kan nakomen.
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4. Argumenten
1 Het besluit past in het ingezet beleid.
Het besluit past binnen het beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid. De Haarlemse taken voor
milieuvergunningen en -toezicht, inclusief de horeca, niet zijnde acties vanuit de Drank- en
Horecawet, zijn ondergebracht bij de ODIJ
2 De extra bijdrage in het kader van deze begrotingswijziging leidt tot een geringe overschrijding van
het voor de ODIJ beschikbare budget in 2018, waardoor voor dit doel geen bijstelling van de
gemeentelijke begroting nodig is.
Voor 2018 is in de Haarlemse begroting ten behoeve van de ODIJ een totaalbedrag opgenomen van €
1.258.000. Met deze begrotingswijziging wordt dit totale bedrag overschreden met een bedrag van
rond de € 15.000. Vanwege de bescheiden hoogte van deze overschrijding is geen aanpassing in de
Haarlemse begroting nodig.
3 De kosten van de cao stijging zijn voor het jaar 2019 door ODIJ al verwerkt in de begroting.
De raad van Haarlem heeft reeds ingestemd met de begroting voor 2019 van de ODIJ waarin de
gevolgen van de verhogingen in deze cao reeds waren verwerkt. Het gaat hier om het raadsbesluit
van 14 juni 2018, nr. 2018/295368.
5. Risico's en kanttekeningen
1. Als de deelnemende gemeenten niet instemmen met de begrotingswijzigingen, kan de ODIJ haar
salarisverplichtingen niet nakomen.
6. Uitvoering
De ODIJ zal van de zienswijze van de raad op de hoogte worden gebracht.
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