
 

 

Procesinformatie 
Onderwerp 

Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond/ 

Bestuurlijk 

behandelvoorstel 

(2013/312208) 

VVH/OV 

Concept Collegebesluit 

Het college en de raad, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, 

besluiten: 

1. tot het treffen en vaststellen van de Gemeenschappelijke Regeling 

Milieudienst IJmond, zoals opgenomen in bijlage A, onder 

voorbehoud van toestemming van de raad; 

2. toestemming te verlenen voor het treffen van de 

Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond, zoals 

opgenomen in bijlage A. 

3. kennis te nemen van het concept-bedrijfsplan 2013 Milieudienst 

IJmond, zoals opgenomen in bijlage B, en zendt dit ter kennisname 

aan de raad; 

4. vanaf het moment van de toetreding tot en inwerkingtreding van de 

Gemeenschappelijke Regeling, de portefeuillehouders Milieu en 

Handhaving aan te wijzen als leden van het Algemeen Bestuur van 

de Milieudienst IJmond, en de portefeuillehouder Ruimtelijke 

Ordening als hun plaatsvervanger;  

5. de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst IJmond 

te machtigen om, mede namens de gemeente Haarlem, met de 

werknemersvertegenwoordiging te overleggen over een af te 

sluiten Sociaal Plan bij de Milieudienst IJmond en de secretaris-

directeur te machtigen als zijn ambtelijke ondersteuner bij het 

voeren van de onderhandelingen met de bonden; 

6. in te stemmen met de in deze nota en de bijlagen beschreven 

bestuurlijke, juridische, personele en financiële consequenties van 

het treffen van de Gemeenschappelijke Regeling. Milieudienst 

IJmond, inclusief het in dit kader overdragen van 12,65 fte; 

7. de kosten van het besluit bedragen in 2013 voor de lumpsum € 

178.166,- en na 2013 op jaarbasis € 1.069.000,-. Het besluit wordt 

grotendeels gedekt door de vrijvallende salarislasten bij de latende 

afdeling in te zetten (programma 2, product 020302). Het 

resterende niet gedekte bedrag betreft desintegratiekosten 

(overhead): in 2013 bedraagt dit € 47.367,- en na 2013 op jaarbasis 

€ 284.202,- en wordt ten laste gebracht van de algemene middelen 

door vermindering van het saldo meerjarenraming.  

8. De eenmalige bijdrage (toetredingskosten) van € 67.000,- in 2013 

wordt gedekt door een onttrekking aan de algemene reserve. Deze 

onttrekking wordt gecompenseerd door een dotatie aan de 

algemene reserve in 2014 van eveneens € 67.000  uit bestaand 

budget programma 2, product 020302.  

9. Het besluit wordt in de Stadskrant gepubliceerd; de media 

ontvangen een persbericht. 
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10. Het college stuurt het raadsvoorstel naar de raad, nadat de 

commissie Bestuur hierover een advies heeft uitgebracht. 

 
 

Samenvatting/Doel/grond besluit 

Het besluit tot toetreding tot de GR Milieudienst IJmond is een 

bevoegdheid van het college, nu het gaat om uitvoerende taken / 

collegebevoegdheden (artikel 1, eerste lid Wgr). Het college kan echter 

geen gemeenschappelijke regeling aangaan, zonder toestemming van de 

gemeenteraad (artikel 1, tweede lid Wgr).  
 

B&W vergadering 

 

 

Bijlagen 

Parafering 

Portefeuillehouder  Mulder, L. 

Secretaris  Scholten, J. 

Concerncontrol Jongkees, P.H.G. 14-8-2013 

13:43:04 

Jongkees, P.H.G. 

Hoofdafdelingshoofd Boer, H.H.T. de 14-8-2013 9:28:31 Noort, R.J.A. van 

Afdelingshoofd  Boer, H.H.T. de 13-8-2013 16:04:00 Boer, H.H.T. de 



 
 
 
 
 
2013/312208 Procesinformatieformulier t.b.v. behandeling in B&W 
3 

 

Opmerkingen 

Hoofdafdeling M&S. De fte overhead ten laste van de archieftaak is contrair aan datgene wat M&S 

reeel en mogelijk acht en zij zien een andere oplossing als meer passend, namelijk ten laste van de 

algemene middelen. Dit, omdat het vertrek van een archiefmedewerker schaal 10 nu zou gaan drukken 

op de latende organisatie, niet past in de taakstellingen die al op M&S drukken en dat de huidige 

bezetting van DIV/archief zit al in het laatste kwartiel (Berenschot), zodat het verlagen van de 

capaciteit leidt tot zeer grote problemen met de Archiefdienst, het Nationale Archief in zijn 

algemeenheid en ons eigen archief in het bijzonder. 

Er wordt nog gezocht naar alternatieve oplossingen binnen de hoofdafdeling M&S. 

 

 

 

 

 

 

 


