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1. Inleiding
Dit zijn de jaarstukken van de Omgevingsdienst llmond over het boekjaar 2015.
De begrotingen en verantwoord¡ngen van gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen
aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten.

in dit besluit zljn

de richtlijnen opgenomen waaraan de Omgevingsdienst llmond zich moet houden in het
kader van de interne informatieverstrekking aan het algemeen bestuur en de externe
informatieverstrekking aan derden. De jaarstukken zijn tweeledig en bestaan uit een

jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit een
programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. De jaarrekening bestaat uit een

ovezicht van baten en lasten en een balans met toelichting.
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2. Jaarverslag
2.

1 Programmavera ntwoording

programma
Alle activiteiten van de Omgevingsdienst llmond zijn samengevoegd in één
"UiWoering milieutaken".

2.

1.1 Programma Uitvoering milieutaken

2. 7. 7.

7 Doelstellingen

Velsen en
De beleidslijnen die de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Uitgeest en
in
de provincie Noord-Holland in hun Milieubeleidsplannen hebben neergelegd, bepaalden
2015 grotendeels de werkzaamheden, die door ons zijn uitgevoerd' De Omgevingsdienst

IJmond is een uiwOerende dienst en ons doel is de wettelijke taken zo adequaat mogelijk
uit te voeren. Daarnaast zijn wij erop gericht burgers en bedrijven te st¡muleren en te
ondersteunen om een duur¿ame ontwikkeling in de lJmond in beweging te brengen.

In 2015 heeft een bestuurlijke conferentie inzake de omgevingswet plaatsgevonden voor
juni georganiseerde
alle 19 deelnemers van ODII. Een ander belangrijk event betrof de in
en goed bezochte Energietop, waar hoge ambities zijn overeengekomen' Hiernaast
betroffen, de Wabo-decentralisatie, de integratie van de overgekomen medewerkers van
gemeente Bloemendaal, de voorbereiding op de met ingang van l januari 2016 van
kracht zijnde Wet WH en het uitvoering geven aan de afspraken uit het bestuurliik
akkoord - samenwerking met NZKG - belangrijke speerpunten. Andere doelstellingen
waren de uitvoering van een gebiedsgerichte aanpak voor de verbetering van de
luchtkwaliteit, uiþoering van het project llmond Bereikbaar, de opstelling van
milieubeleidsplannen, een duurzame bedrijvendag en de verdere uitbreiding van onze
en
dienStverlening op het gebied van onder meer Drank- en Horecawetgeving en bouwwoningtoezicht aan externe gemeenten.

2. 7, 7.

2 Ðienstverle n i ng

per deelnemende gemeente en provincie stellen wij een Milieubeleidsplan op voor een
periode van vier jaar. De deelnemers stellen deze beleidsplannen zelf vast. Aan de hand

vier
van de Milieubeleidsplannen stellen wij jaarlijks onze milieuwerkprogramma's op. Per
maanden wordt per onderdeel, añruisselend in aantallen en inhoudelijk, beoordeeld in
welke mate dit is gerealiseerd. voor de verantwoording over de
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mllieuwerkprogramma's in 2015 verwijzen wij u naar ons jaarverslag. De programma's

zijn naar tevredenheid gerealiseerd.

2.1.7.3 Resumé baten en lasten programma uitvoerÍng milieutaken
Wij hebben in 2015 een saldo van baten en lasten van € 19.334 positief gerealiseerd, na
de vastgestelde mutaties reserves betreft dit

€ 107.309. Het voorstel

resultaatbestemming 2015 bestaat uit een te retourneren resultaat aan de GRdeelnemers van € 43.087.

Proqra rrrra uiWoerino nilieutaken
Totaallasten
Totaal baten exdusief bijdrage deelnerrende
gerEenten
Saldo van baten en lasten
Bjdragen deelnerrende gerr€enten
tvl¡taties reserves 2O14 (onttrelddngen*otåt¡es)
Gerea líseerde resuttaat
htatie Agerrene Reserre
Te retoumeren aan deelnenænde geñEenten

€
e
€
€
€
€
€

7.84;A.036

3.290.354

4,549.æ24.569.016

87975
107.309

€

æ.222
43.OA7

2.L.2 Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien
2. 7.2. r.

.

Overzìcht algemene dekkÍngsmÍddelen
Algemene uitkering: de bijdrage, inclusief de Wabo, van de deelnemende
gemeenten en de provincie bedraagt € 4.569.016 en de bijdragen ten gevolge
van de Wabo-decentralisatie van externe gemeenten € 158.707. In totaal

c 4.727,723.

.

Saldo van de financieringsfunctie: het saldo van de rentelasten en rentebaten
ís een last van

€ i9i.229.

2.1.2.2 Bedrag voor onvoorzÍen
In de begroting is geen bedrag voor onvootziene kosten opgenomen

lpa-Acon Assurance B.V.
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2.2 Verplichte paragrafen

2.2.L Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als de mate waarin Omgevingsdienst

iJmond in staat is om omvangrijke tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid
behoeft te worden aangepast en/of ontstane exploitatietekorten met deelnemers aan de
regeling moeten worden afgerekend. Het instellen van een buffer in de vorm van het
weerstandsvermogen draagt dan ook bij aan het voorkomen van verzoeken om
aanvullende bijdragen achteraf. Aan de andere kant is het voor de eigenaren ook van
belang, dat de kostprijs van de omgevingsd¡enst laag is en er binnen de dienst niet
onnodig veel bufFers worden aangehouden.

2.2, r. 7 llitgangspunten en aanpak benodigde weerstandscapacîteit
De benodigde weerstandscapaciteit is de financiële waardering van alle voor het

weerstandvermogen relevante risico's. Om de benodigde weerstandscapaciteit te
bepalen wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd. Risico's betreffen mogelijke
gebeurtenissen die kunnen leiden tot financiële tegenvallers, die niet goed zijn te
voorzien of waarvoor geen andere maatregelen zijn getroffen of waar na het

treffen van beheersmaatregelen nog restrisico's overblijven van materiële
betekenis in relatie tot de financiële positie. Van reguliere risico's, risico's die
zich regelmatig voordoen, die veelal vrij goed meetbaar zijn en die beperkte
financiële gevolgen hebben, wordt verondersteld dat deze met continuering van
bestaand beleid ondervangen worden in de vastgestelde begroting en maken
derhalve geen onderdeel uit van de inventarisatie, In de eerste plaats wordt van

alle n¡et-reguliere risico's afzonderlijk een inschatting gemaakt wat de kans van
optreden is en welke financiële gevolgen het risico met zich meebrengt bij
optreden. Vervolgens ziJn door middel van een statische analyse (Monte Carlosimulatie) alle risico's doorgerekend en is op basis van de P90-waardel de
benodlgde weerstandscapaciteit bepaald.

r De P90-waarde houdt in dat dit bedrag in 90% van de uitgevoerde simu
10.000) niet wordt overschreden.
lpa-Acon Assurance B.V.
Jaarstukken 2015 6 april 2016
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2,2. 7,2

llitgangspunten beschikbare weerctandscapaciteit

De beschikbare weerstandscapaciteit wordt door het BBV gedefinieerd als de

middelen waarover een organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote
kosten te dekken.
Algemene reserve
Het

vrij besteedbare deel van de algemene reserve kan voor de berekening van

de incidentele weerstandscapaciteit worden ingezet. De huidige omvang van de
algemene reserve bedraagt € t95.778.
Bestemmingsreserues

Dit zijn reserves met een bestedingsfunctie waarbij geld is weggezet voor

toekomstige uitgaven of investeringen. Ondanks deze bestedingsfuncties zou
besloten kunnen worden, indien noodzakelijk, de bestemmingsreserve
bestedingsvrij te maken om risico's flnancieel op te vangen. Omdat dit ten koste
zou gaan van bestaand beleid, hebben wij ervoor gekozen om de besloten
bestemmingsreserves niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit te rekenen.
Begrotîngsrui mte en sti lle reserves
De begrotlng van Orngevlngsdlenst lJmond is, op

€ 1 na, sluitend, daarnaast zijn

stille reserves niet aanwezig. De eventuele begrotingsruimte alsmede stille
reserves worden niet als bestanddeel van de weerstandscapaciteit gerekend.
Voorzieningen
Per ultimo 2015 zijn twee voorzieningen gevormd voor onderhoudskosten van

het kantoorpand en vanwege de financiële verplichtingen aan een uit dienst
nefreden medewerkers. Omdat naast deze medewerkers, dit risico aanwezig
blijft ten aanzien van de huidige medewerkers, bliJft het risico (nr.8 ult tabel 1)
en de weging in de benodigde weerstandscapaciteit gehandhaafd en worden de
gevormde voorzieningen niet meegerekend in de beschikbare
weersta ndscapaciteit.

Het uitgangspunt is derhalve dat alleen de Algemene Reserve en eventueel
gerealiseerd resultaat ¡n een boekjaar van Omgevingsdienst IJmond tot de
besch ikba re wee rstandsca

paciteit wordt gereke nd

Assurance B.V,
Jaarstukken 2015 6 april 2016

napar

2012KC HAARLEM

Telefoon: 023-5319539

,q)

7

r,

od¡imond

OMGEVINGSD I ENST IJMOND

2,2, 7,3 Benodigde

en beschikbare weerstandscapaciteit

Beschikbare weerstandscapaciteit (per 31 december 2075, vóór
resu ltaatbestem m i ng 20 I 5 )

Besctúlöare
finarrcü{e

ndrÍþ

Agenæne reserve
C*rea liseerde resu

L95.774
lta

r473o9

at

303.O87

Totaal

Benod i g de weersta n d sca Pa

citeit

Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen is een risico-inventarisatie
uitgevoerd. Deze heeft tot de volgende liist geleid:

t

Dienstlerlen¡ngrsoEreenkomsten ì€n
contractgsmeent6n v¡orden opgeeegd

Subsidies die petsonedskosten
dekken worden stopgezet

Subsidie wordt gtopge¿et

Dekkingsprobleem rsste
(personeelsllasten

Niet toldoen 8an subsidie\oofwaarden
waardgor subsidies terugbetaald
dienen te worden

ODIJ of part¡j san wie OÐlJ subE¡die Subsidies moeten u,orden

doorzet rÆldoet ñiet asn
subsid¡e\oolwaarden

terugbetåãld

óiãims a.g.v. onjuiste

Er ontstaat ecn calamiteit door
nalatigheid ì€n medelTerker \€n
ODIJ

ODU krijgt een claim

Marktì¡€arde renteswap lagef dan
aÈesproken i€adoor om extÍa
dekking lerzocht ti,ordt (fi nanciering
huis\esting)

variabele rente daalt

Râþobank ì€zoekt ODIJ om extÉ

Vertrek of langdurige añt/ezighelel
medewerkeß op sleutelpos¡tieg
(Directeur, ICI P&O of financiën)

Di!€ße oozaken, b¡iv ziekte

Ôntslag ran slecht functionerende
medewerkers

Door slechte afþeidsrelat¡e,

Uittreding r€n een gameente uit de
gemeenschappeli¡ke regeling

Door herindeling wil gemeente
eansluiten b¡¡ een andere OD

3

4

odra

adrisering^,€rgunningtÊf eni nglloez¡cht
of handher4ng

-õ-

Pæitieì€ r€ultaten srtkomend uit
de dienstrêrleningsolereenh0mst€n
worden misgelopen en organ¡satie
moet u,e€r '¡rorden aÊgestemd op
i,erminderde úaag
irleer inhuur nodig dan \õoz¡en

O\€rgedragen taken leiden tot
onlooãz iene wefl€eamheden

7

contractgemeenten

lnbreng extÍa plustaken

2

5

OntwikkElingen binnen de

dekking

Extra personeelsJpensio€nlssten
ziin niet megr u¡t 'inhuur derden'te
financiefen

wl oDU Aanrartling op WW en dergelÜke
slecht fu nctionerende medewerkers kcaten leiden ¡n ge!ål €n ontslag
tot hogere peßoneelslasten dan
ontslaan
\oozien

I

N¡et alle kosten kunnen op uittreder

€rhaald vYorden, deel füctiekosten
komt loor rekening ODIJ

Taþel 1 Ris¡co's ODU
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Op basis van de gekwantificeerde risico's is een Monte Carlo-simulatie

uitgevoerd. Het resultaat daarvan is in de onderstaande figuur weergegeven.
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Figuur 1. Berekening benodigde weerstandscapaciteit.

Uit figuur 1 valt af te lezen dat bij een zekerheidspercentage van 90olo het
risicoprofiel van ODIJ € 260.563 bedraagt. Met andere woorden, in 90o/o van alle
uitgevoerde simulaties is het bedrag dat uitgegeven dient te worden aan
optredende risico's niet hoger dan € 260.563.

7.4 Beoordeling weerstandsvermogen 2O75

2.2.

Op basis van de in de vorige paragrafen geformuleerd beschikbaar en benodigd

weerstandsvermogen, kan voor ODIJ de ratio van het weerstandsvermogen
I

L

r

- ----r--worqen
oefeKellu.

Rat lo

A^--

L^--l---:--

lJË¿e uElgKglllllg

r,lreerstands,rerrrogen

=

l^
L3^--lÞ lllcll¡c¡

YYEEI

9E9ltvE¡1.

æscnkflare weerstandscapaciten (€ 3Of . gþl
ænodigde weerstardscapac¡te¡t (26(),563) : L,L6

Conclusie
Ultimo 2015 bedraagt de algemene reserve € 195.778 en het gerealiseerde resultaat
2015 € 107.309. Bureau Twijnstra en Gudde heeft, op basis van de onderkende risico's,
het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 260.563. In de gemeenschappelijke
regeling is in artikel 31 opgenomen dat positieve resultaten eerst worden aangewend tot
aanvulling van de algemene reserye tot het bedrag van € 260.000.
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In navolging hiervan zal het AB worden voorgesteld het gerealiseerde resultaat voor een
bedrag van €.64.222 te doteren aan de algemene reserve, waarna het restbedrag van het
gerealiseerde resultaat van € 43.087 aan de GR- deelnemers geretourneerd zou kunnen
worden. De ratio van het weerstandsvermogen voor de ODIJ zal hierna uitkomen op 1.

2.2.7.5 Ratio's
In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing worden, ingevolge artikel 11
van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente (BBV), kengetallen
opgenomen voor: de netto schuld quote, de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle
verstrekte leni ng en, de solvabiliteitsratio, de structu rele exploitatierui mte, de
grondexploitatie en de belastingcapaciteit, De kengetallen maken het de bestuurders en
de eigenaren gemakkelijker om inzicht te kriigen in de financiële positie van de ODIJ.
Alleen de op de ODII van toepassing zijnde ratio's zijn opgenomenz.
1e l'Þrzienirg

Ègfotirp
Èal¡satie 2015

l€tto

scfu ldquote [(schulden-/-vordslngen'/-liquide

tËtto sch¡ldqrcte

201s

FÞål¡satle 2O1¡

a,6

o,52

o,Æ

o,52

6,40/<

5,8/t

g€corrigeerd voor alle len¡ngen

Stnrtureþ eldoitatieruiÍte l(tslrtrctrrele båæft'/-

strucbrele lasEn)+{sñrcülrele ontrekklrigen reserves-/doÞües aan

2.4o/t

-2.?Á

-O.Ao/.

Netto schutdquote, al dan niet gecarrigeerd voor alle leningen
De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de d¡enst ten
opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatíe in welke mate de
rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Hierbij dient opgemerkt te worden

dat de langlopende lening van de ODIJ aflossingsvrij is en dat de kortlopende schulden
grotendeels nog aan te wenden vooruit ontvangen specifieke uitkeringen betreffen'
waarbij geen sprake is van rentelasten.
Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geefr inzicht in de mate waarin de dlenst in staat is aan zijn

financiëte verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen
vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen van een gemeente

2

ln de 1e herziening begroting 2015 is geen batans opgenomen
van de netto schutdquote en de solvabiliteitsratio voor de

laarstukken 2015 6 april 2016
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bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de
bestemmingsreserves) en het resultaat uit het ovenicht van baten en lasten.
Stru ctu re I e ex p I o i tati e ru i m

te

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de dienst
heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of
structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Voor de beoordeling van het
structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het onderscheid gemaakt
tussen structurele en incídentele lasten. De structurele exploitatieruimte wordt bepaald
door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele
onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en uitgedrukt
in een percentage. Een positief percentage houdt in dat het saldo van de structurele
baten en onttrekkingen hoger is dan het saldo van de structurele lasten en dotaties aan
reserves. Dit betekent dat over 2015 de structurele baten en onttrekkingen aan reserves,
absoluut gezien, sterker zijn gestegen dan de structurele lasten en dotaties aan reserves
van de ODIJ.

2.2.2 Onderhoud kapitaalgoederen
Ten behoeve van het groot onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld

door de afdeling Bouwkunde van gemeente Beverwijk. Het MIOP is opgesteld voor al het
grote onderhoud van het gehete gebouw en verdeeld in vijf onderdelen, te weten:

o
¡
.
.
.

Gemeente Beverwijk, het Stadhuis
Gemeente Beverwijk, het Verhuur(of markt)kantoor

Omgevingsdienstllmond
Het gezamenlijke deel Verhuur(of markt)kantoor en Omgevingsdienst
Het gezamenlijke deel Stadhuis, Verhuur(of marK)kantoor en Omgevingsdienst"

Van ieder onderdeel is een aparte MJOP opgesteld. Het MJOP is in de vergadering van 2

juli 2012 door het bestuur van de VVE Stationsplein 48 vastgesteld.
Alle partiJen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het door hun gebruikte
gebouwdeel. Gekozen is om de gebouwonderdelen, die gezamenlijk gebruikt worden

enlof bij alle partijen voorkomen, gelijktijdig uit te voeren.
De jaarlijkse kosten voortkomend

uit het MJOP maken onderdeel uit van de begroting van
de WE. Overeenkomstig deze begroting heeft Omgevingsdienst llmond over 2015 een
bedrag van € 9.345 hiervoor als last verantwoord. Deze kosten komen in de jaarrekening
tot uitdrukking onder de huisvestingskosten.

Jaarstukken 2015 6 april 2016
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Voor de eigen onderdelen vanuit het MOP heeft Omgevingsdienst lJmond vanaf boekjaar
2015 een voorziening groot onderhoud gevormd. De jaarlijkse dotatie ten laste van de

voorziening bedraagt € 12,500.

2.2.3 Financiering
Wij hebben ultimo 2014 een treasurystatuut met daarin een treasurybeleid opgesteld.
Het treasurystatuut heeft tot doel een kader te scheppen waarbinnen de financiële

cont¡nuïteit kan worden gewaarborgd van de Omgevingsdienst. H¡ervoor zijn enkele
doelstellingen opgesteld.
De Omgevingsdienst heeft de volgende treasurydoelstellingen geformuleerd

1.

:

Het ver¿ekeren van duur¿ame toegang tot financiële markten tegen acceptabele
condíties.

2.

Het beschermen van vermogens- en (rente-)resultaten van de Omgevingsdienst

tegen ongewenste financièle risico's zoals renterisico's, koersrisicot en
kredietrisico's.

3.

Het minimaliseren van de interne verwerkingskosten en externe kosten bij het
beheren van de geldstromen en financiële posities.

4,

Het optimaliseren van de renteresultaten binnen de kaders van de Wet FIDO, de
Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden (RUDDO), het besluit
Leningsvoorwaarden Decentrale Overheden en de limieten en richtlijnen van het

treasurystatuut.

5.

Het realiseren van informatiestromen ter ondersteuning van de opstelling van het
treasurybeleid, de uitvoer¡ng van het beleid en de verantwoording daarover.

In 2015 hebben wij de saldi op de betaal- en spaarrekening actief bewaakt. Hierbij is het
uitgangspunt het saldo op de betaalrekening zo laag mogelijk te houden. Met ingang van
2014 is gestart met het verplichte schatkistbankieren. Door de lage rente zijn gedurende
2015 geen deposito's afgesloten. Van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreft de
Wet financiering decentrale overheden (FIDO) en de Regeling uiÞettingen en derivaten
decentrale overheden (RUDDO).
Lening

Ten behoeve van de nieuwbouw hebben w'rj een renteswap over een nominaal bedrag van
€ 3.70O.OOO bij de Rabobank afgesloten. De swap is afgesloten ter beperking van
financiële risico's. Het betreft een renteruil waarbij de Omgevingsdienst met ingang van
de 3januari 2At2 4,69o/o over € 3.700.000 betaalt aan de Rabobank en

1

maands-euribor rente aan de Omgevingsdienst betaalt over
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De Rabobank beschikte op het moment van afsluiting over

sg¡ ¡utu{-¡¿fing en per heden

over een Aa2-rating (Moody). Hiermee wordt voldaan aan de betreffende minimumeis van
de RUDDO. Naast de swap is een langlopende lening bij de BNG afgesloten op basis van
de 3-maands-euribor rente plus een renteopslag van 32,5 basispunten, aflossingsvrij,
ingaande per 4 januari 2AL6 en voor een periode van 2 jaar. De lening voldoet aan het
Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden,
Ultimo 2015 is het totaal van het beschikbare vermogen en de langlopende geldlening
clrca € 79.000 lager dan de totaal geactiveerde investeringen. De reden hiervoor is dat
ervoor gekozen is de investeringen in inventaris en automatisering voor zolang dit
mogeliJk is, te financieren uit eigen rniddelen. Onze solvabiliteit (verhouding eigen
vermogen

/ totaal vermogen)

ten opzichte van 2014 van

is ultimo 2OtS 6,40/o (v.j. 5,8olo). Dit betekent een stug¡ng

O,4o/o.

Bij het aantrekken van vreemd vermogen zijn in de Wet FIDO grenzen gesteld in hoeverre
dlt plaats mag vinden met kort vreemd vermogen en de mate waarin renterisico gelopen
mag worden over de vaste schulden. De kasgeldlimiet ligt voor gemeenschappelijke
regelingen op 8,2o/o en de renterisiconorm op 2Oo/o van de jaarbegroting met een
minimumbedrag van € 2.500.000. De kasgeldlimiet ¡s voor ons niet van belang omdat er
geen kasgeldleningen zijn aangetrokken. Per 4 januari 2016 is de lening van de BNG
geherfinancierd, waardoor per heden de minimum risiconorm volgens de Wet FIDO h¡et

wordt overschreden.

2.2,4 Bedrijfsvoer¡ng
Wû hebben als doelstelling te blijven groeien naar een organisatie van professionals
waarbiJ een optimale dienstverlening centraal staat.
Met ingang van 1 januar¡ 2012 werken de medewerkers van de Omgevingsdienst lJmond
vanuit het nieuwe kantoor aan het Stationsplein 48b in Beverwijk. Binnen dit kantoor is
gekozen voor een flexibel werkconcept. Daarnaast wordt nagenoeg volledig digitaal
gewerkt en gearchiveerd. Naast onze hoofdvestiging werken wij eveneens vanuit onze
nevenvestiging in Wormer" Dit pand is niet in eigendom, doch wordt gehuurd. In verband
met de indiensttreding van medewerkers van de gemeente Bloemendaal per l januari
2015 en nieuwe medewerkers van de Provincie Noord-Holland (WH-taken) en de
gemeente Zandvoort (EVW) per l januari 2016, worden de begane grond en de eerste
verdieping van onze hoofdvestiging opnieuw ingericht om meer werkplekken te
bewerkstelligen.
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2.2.5 Verbonden partijen
Wíj zijn per 31 december 2015 primair verbonden aan onze deelnemende gemeenten
Beverwijk, H¿arlem, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en de Provincie NOOrd-Holland'
Stichting llmond Berei kbaa

r

De Stichting llmond Bereikbaar (híerna: de Stichting) is per 20 oktober 2011 opgericht.
De deelnemers bestaan onder meer uit het Platform llmond Bereikbaar, zíjnde het

bedrijfsleven, alsmede de IJmondgemeenten.
Het doel van de astiviteiten van de stichting is het verbeteren van de luchtkwaliteit. Dit

wordt bereikt door het aanbieden van altematieven op het gebied van woon-werkverkeer.
Omgevingsdienst lJmond is als adviseur betrokken bij de stichting. De actlviteiten van de
stichting worden hoofdzakelijk gefinancierd vanuit door Omgevingsdienst Ilmond
beschikbaar gestelde middelen uit de brede doeluitkering Verkeer en Vervoer (Beter
Benutten), alsmede uit de middelen beschikbaar gesteld van Rijkswaterstaat.
In 2012 is de subsidie Beter Benutten 1 aan de Omgevingsdienst lJmond toegekend.
Deze bijdrage loopt tot en met 2015. Omgevingsdienst IJmond heeft voor de
verantwoord¡ng van één project uitstel tot en met 2016. Eind 2015 heeft
Omgevingsdienst lJmond voor het vervolg een tweede subsidie (Beter Benutten 2)
toegekend gekregen. Deze subsidie heeft een looptijd tot en met 2017. Daarnaast is in
2015 met Rijkswaterstaat (RWS) een overeenkomst aangegaan, Deze overeenkomst
heefr een looptijd

tot 1 maand

na openstelling van de Velsertraverse (1 februari 2OL7).

Voornoemde betekent dat naar verwachting tot en met 2017 het saldo van de lasten van
het project is gedekt en de stichting minstens zal blijven bestaan.
De Omgevingsdienst heeft geen bestuurl¡jk en financieel belang in de stichting

WE Stationsplein
De Omgevingsdienst IJmond en de gemeente Beverwijk zijn gezamelijk de eigenaren van
het pand aan het Stationsplein 48,48a en 48Þ. Conform de akte van splitsing is een WE

geformeerd. Het bestuur is tweeledig en bestaat uit een bestuurslid van Omgevingsdienst
IJmond en een bestuurslid vanuit gemeente Beverwijk.
Voor beide partijen is sprake van financiële aansprakelijkheid. Indien de WE haar
verplichtingen niet nakomt, zal dit worden verhaald bij de eigenaren.

lpa-Acon Assurance B.V.

Wílhelmi
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Gegevens over 2015 van de WE:

a

Naam en vestigingsplaats

WE Stationsplein 48 te Beverwijk

b.

Openbaar belang dat wordt behartigd

Gezamenlijk onderhoud en beheer

van het pand
c.

Belang in het de verbonden Partij

1-1-2015 en 31-12-20L5: 3/L6

Het belang van Omgevingsdienst iJmond

deel

bestaat uit 3/16 deel, voor het overige deel is
gemeente Beverwijk eigenaar. De
stemverhouding is 50/50.
d.

1-1-2015: € 25.000

Verwachte omvang van het EV

31-12-2015: € 25.000
Verwachte omvang van het
Het

e

W

1-1-2015: € 139.000

W bestaat per 31-12-2015 voor € 138.000

uit het reservefonds voor groot onderhoud'
Verwachte omvang van het financiële resultaat

31-12-2015: € 152.000
nihil

Gedurende het boekjaar 2015 hebben wij geen bestuurlijke en financiële belangen in

andere partijen gehad.

i
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3. Jaarrekening
3.1 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
3.1.1 Gerealiseerde baten en lasten programma uitvoering
milieutaken

Prognrrrra u¡u¡ærhg
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De vastgestelde begrote mutaties van de reserves, dan wel de mutaties in goedgekeurde

bestemmingsreseryes, zijn in de realisatie over 2015 gesaldeerd verantwoord onder

'Mutaties reserves'.
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orrerzicffi van BATEN &. LASTEN in de iaamekening
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3.2 Toelichting overzicht van baten en lasten in de jaarrekening
3.2.1 Toelichting gerealiseerde baten en lasten
Grondslagen van resultaatbepaling
Het over¿icht van baten en lasten is opgesteld met in achtneming van het Besluit
Begroting en Verantwoording. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten ziJn
verricht, Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar
zijn. Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig, op basis van de verwachte economische
levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt evenredig afgeschreven.

Overzicht algemen€ dekkingsmiddelen
Rekening 2015

1e

Herziening

Begroting 2015
Algemene u¡tkering: de bijdrage van de

e 4.727.723

c 4.727.723

t9t.229

€ 185.590

deelnemers. inclusief de Wabo-bijdragen van
externe gemeenten (in de staat van baten en
lasten onder projectbaten)
€.

Saldo van de financieringsfunctie

Saldo financieri ngsfunctie
Het saldo van de rentelasten en rentebaten is een last van € 191.229. De rentebaten op
de gelden Luchtkwaliteit zijn volgens de betreffende regelingen toegevoegd aan 'de van
de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor
uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van
volgende begrotingsjaren'onder de overlopende passiva op de balans, omdat hiervoor
een bestedingsplicht bestaat. Deze baten komen niet ten gunste van het resultaat 2015.
Het saldo van de fìnancieringsfunctie is hoger dan begroot doordat de last van de
renteswap iets hoger is uitgevallen door het lage rentepercentage en doordat de

rentebaten nagenoeg nihil waren in tegenstelling tot de begrote rentebaten van € 2.000.

Begrot¡ngsrechtmatigheid
Rekenlng

PrograrrrrE uitvoering nilieutaken

Relening

1e

Eþgroting

Totaal baten
@real¡seerde totaal \ran saldo r¡an baten en lasten
Saldo m¡tatles reserves/resultaatbesterrring

7
7

7
7,377

87

@realþeerde resultaat
lpa-Acon Assurance B.V
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De overschrijding van de totale baten in combinatie met de overschrijding van de begrote

lasten ten opzichte van de begroting leidt per saldo tot een positief saldo van baten en
lasten. De baten zijn direct gerelateerd en passen binnen bestaand beleid. Na begrote
dotaties en vrijvallen van bestemmingsreserves resteert een saldo, waarvan voorgesteld
wordt dit te retourneren aan de GR-deelnemers. ln haar vergadering van 27 mei 2015
heeft het algemeen bestuur de 1e heziening begroting 2015 vastgesteld. Het algemeen
en dagelijks bestuur onWangen iedere vier maanden een rappo*age en zijn daarmee
geinformeerd over onder- en overschriJdingen. Het bestuur geeft hiermee ook zijn
instemm¡ng met de overschrijdingen. Er zijn geen overschrijdingen op de lasten die op
basis van de rechtmatigheidsregels als onrechtmatig gekwalificeerd kunnen worden. De

posten in het overzicht van baten en lasten worden hierna toegelicht.

Overzicht incidentele baten en lasten

Or¡ezíd* inddenüeþ

æten

lææn

ftet begrote incidentele
gern3enten

1e

Realisatie

Incidentele baten
ercerne

52.L72

Onttrefd4¡r€ resien/e Uitwering Energ¡e-ald@ord
Onttrelddng resen e tEnsitle RtiD jaarliJkse kosten

20.000

\fiJvallen enlcle oude balansposten
Delú<ing projectleldlng ludlth^ralite¡Eprojecten
nleuwe rredewerlcrs als NUBEV

16.630

55.OOC

99.590

Real¡satle

Incidentele lasten

99.OOC

7.790

1e

1S.100

vooniening
Energietop*

20.6.27

99.590

99.O(rc

Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:

in het overzicht van incidentele baten en lasten

ziJn alleen baten en lasten opgenomen,

die zlch gedurende maximaal drie jaar voordoen, waarbij het gaat om eenmalige zaken,
resultaten uit eenmalige bijzondere projecten. Bij de meeste opgenomen proiecten is
sprake van een meerjarige tijdelijke geldstroom, waarvan de eindigheid vastligt.
De incidentele lasten zijn hoger dan de incidentele baten" Dit verschil wordt door de
overschrfdingen op de projectbaten gedekt'
Daarnaast is voor de posten met een * dekk¡ng voorgesteld door middel van onttrekking
aan de betreffende bestemmingsreserves.
lpa-Acon Assurance B.V.
W¡lhelminapark 29
2012KC HAARLEM
Telefoon: O23-5319539
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Resultaat proiecten
Het resultaat van de projecten kan als volgt worden gespecificeerd:
Reþning

rekening

1e

EÞgroting

Projedlasten
Totaal

Op de dienstverlening aan externe gemeenten wordt een positief resultaat gerealiseerd.

De pro¡ecten die verricht worden met doeluitkeringen en subsidies leveren geen of slechts
gering resultaat op, doordat bij deze projecten de kosten doorgaans niet volledig worden

vergoed. Het resultaat projecten van € 448.457 is hoger dan begroot en hoger dan 2014.
Vooral de baten en de resultaten op de gemeenten uit de regio's Zuid-Kennemerland en
Waterland zijn bepalend voor de hiervoor verantwoorde overschrijdingen. De
dienstverlening is uitgebreid ten opzichte van de begroting en eveneens efficiënter
uitgevoerd.

Overige opbrengsten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd
Rebning 2O1

Relening 2O

1e

Begroting 2O1

ôærigen

108

2.000

6.076

4.L93

15.000

zz4.æt
z3a.

Totaal

De rentebaten zijn lager dan de begroting door de lage rentestand
De overige baten bestaan voor

€ 18.483 uit onwangen bijdragen transitíekosten in het

kader van de RUD-vorming. Dit zelfde bedrag wordt via de mutaties reserves toegevoegd
aan de betreffende bestemmingsreserve, Zowel de bate als de dotatie aan de reserve was

niet opgenomen in de begroting.
De opbrengst uit de informatievoorziening aan makelaars is met € 15.710 hoger dan de

begroting (€ 15.000)' De huizenmarkt is aangetrokken'

ipa-Acon Assurance B.V.
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Salarissen en sociale lasten en overige perconeelslasten
Deze posten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Rel€n¡ng
en sociale lasten

Þorbelasting d¡ersrt\ærleningso\'€reenf@rrsten
Þorbelasurig subsidleprojecten & doeluitleringen
lonen t.b.v. deelnerrende gerrtenten

Relaning

1e
Elegroting

6.2æ.Oy

6,W.416

-2.LL2,978
-178,886

-L.A37.a4
-L49.753

De totale salarissen en sociale lasten geven de kosten weer van de gehele personele

formatie. De post valt hoger uit dan begroot. De overschrijding wordt voornamelijk
veroor¿aaft door de vorming van de voorziening Personeel. Hierin z'ljn de verplichtingen
voor vastgestelde perioden voorzien, die per ultimo 2015 gelden in verband met u¡t dienst
getreden medewerkers. De maximale omvang is goed te berekenen. Daarnaast bedroeg
de formatie over 2015 gemiddeld 0,8 formatieplek meer dan begroot. Tevens zijn

medewerkers doorgegroeid en een aantal arbeidsovereenkomsten, al dan niet tijdelijk,
uitgebreid, Dit in verband met de toename van de dienstverlening. Daar tegenover zijn de
werkgeverslasten lager uitgevallen, waarvan de pensioenlasten met 2o/o daor een dalende
pensioenpremie en is relatief veel ouder- en zwangerschapsverlof opgenomen. Voor het
laatste onwangen wij UWV-vergoeding, welke niet in alle gevallen is ingezet ten behoeve
van vervanging. Aangezien de dekking door projecten hoger is dan begroot, vallen de
kosten van de lonen voor de deelnemende gemeenten per saldo lager uit dan begroot.

Overige personeelslasten
Rel€ning

1e

Rekening

Eþgroting

749

Wervirtg

Inhuurderden
SúrolÍng & errplofabilfty
o\,erige personeelslasten
Totaal

L97.6V
85.965
L3L.491

6.500
70.(xro
85.(x¡0

t78.æÉ

99.v{
732.&

145.fi)C

De post inhuur derden is hoger dan begroot, Hierin is opgenomen het onderzoek

Ilkmoment 2015 van bureau Tw'rjnstra en Gudde, waarin onder meer ons
weerstandsvermogen is onder¿ocht. Voor dit onderdeel wordt € 25"000 van de kosten
gedekt door onttrekking aan de betreffende bestemmingsreserve. Andere posten
betreffen de kosten van een lCT-hackonderzoek, onder¿oek van de VPB-plicht, inzet ten
behoeve van het Warmtenet, uitgevoerd in opdracht van ons bestuur, inhuur ter

vervanging bij zwangerschapsverlof, inhuur op het Schipholdossier en juridische
ondersteuning ten behoeve van een Europese Aanbesteding. Ðe overschrijding op inhuur
wordt volledig gedekt door de onderschrijding op salarissen en de oversch

projectbaten.

de
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Onder de post overige personeelslasten worden onder meer de lasten van vergoedingen,
reiskosten en zieKekosten verantwoord. De post is lager uitgevallen, doordat op

verschillende posten minder is besteed, zoals onder meer werkkleding.

Rente en afschrijvingen
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd:
Relening
AFschrijving

\aste adi\€

--r.632

187.590

L9A.24á

191.288

Rentelasten vaste sdtulden
Orcrige rentelasten

Relcning

1e

Begroting
246.38s
239.O13

4.æ7

5C

Totaal

per 2 januari 2AL4 is bü de BNG een lening afgesloten met een looptijd van 2 jaar, ten
behoeve van de hedging van de renteswap. De rentelast is hoger uitgevallen dan begroot

door het huidige lage rentepercentage.
AfschrUvingen

Relaning

Rekening

1e

Begroting
65.260
94.111

Verbouwing en in\¡entaris

10.523
109.118

Venoerrriddelen
ArtonEt¡sering

65.26C

62.L87
12.OOC

106.93€

?c¡ ñ1

Totaal

De afschrijvingslast is lager dan de begroting. Specifiek betreft dit de afschriJvingslast van

de verbouwing. De begrote (vervanging)investeringen hebben inmiddels, dsch later in het

jaar, plaatsgevonden, dan wel ziJn in voorbereiding.

lpa-Acon Assurance B.V.

Willìelrninapark 29
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Overige bedriJfslasten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd
1e

Rel€ning

Relening

Beg¡oting

22.

Organþatie ontw¡¡d€ling
A@untants- en advieslosten
l'luis\,est¡ngskgsten
Facilitairc l@sten
Altorretiserin gslosten
t-lardhav¡ngskosten

27
19.

247

Agerrêne losten

3.2L

Banldosten
Totaal o\¡erige bedrltfitlasten

ÈoÈelasting dienstverleningso\er€enbrrÉten

42L.

4Tr.

Þorbelasting subsidieproieden & doeluitleringen
Totaal

Het totaal van de overige bedrijfslasten is zowel voor als na aftrek van de doorbelastingen
aan projecten, hoger dan begroot. De overschrijding na dekking van de projecten wordt

grotendeels gecompenseerd door de overschrijding van het projectresultaat. De kosten
voor personeelszaken zijn gemaakt in het kader van de verbeterde toepassingen van ons
personeelsinformatiesysteem. De kosten voor organisatieontwikkeling zijn gemaakt in

het kader van de wijzigingen in de structuur en de teams, ten gevolge van de vele
ontwikkelingen en toenemende eisen aan onze dienst. De toename van de
automatiseringskosten wordt veroorzaakt door een toename in de licentiekosten. De
toename van de algemene kosten betreffen kosten die zijn gemaakt ten gevolge van onze
naamswijziging en het nieuwe logo'

Nagekomen baten en lasten
Rel€ning

1e

Relening

Begrot¡nE

f{agelorrtn lasten
¡lagekorren þaten

19.ß7
26..652

30"o17
86

Saldo

De nagekomen lasten betreffen voornamelijk de kosten voor 2014 van een gedetacheerde
medewerker van een externe gemeente, een credit op een bate uit 2014 en correcties op
een UWV-uitkering. De nagekomen baten betreffen servicekosten die lager zijn

uitgevallen, en een aantal vrijvallen van posten met betrekking tot de huisvesting, die
inmiddels zijn afgerekend.
!pa-Acon Assurance B.V.
WilfìeltÌl¡napark 29

2012 KC H.AARLEM
'felefoon.
023-531

9539
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3.2. 1. 7 Informatie Wet normering bezoldiging topfunctionaríssen

publieke en semipublieke sector (WNT)
Binnen Omgevingsdienst Umond is over het jaar 2015 één topfunctionaris werkzaam. Dit
betreft de directeur. Van overige (top)functionarissen met bestuurlijke invloed, dan wel

overschrijding van de norm is geen sprake.
in 2015 is geen sprake van externe inhuur langer dan zes maanden binnen een periode
van 18 maanden. Daarnaast is over 2015 geen sprake van uitkering wegens beëindiging
van een dienstverband van een gewezen topfunctionaris.

Bestuur
Het bestuur van Omgevingsdienst IJmond is onbezoldigd. Over het jaar 2015 bestaat het

Algemeen Bestuur uit de volgende leden:
Onwangen vergoeding 207 5

Bestuurslld
De heer T. De Rudder (gemeente Beverwiik)' voaeitter DB

€0

en AB

Ðe heer F. Bal (gemeente Velsen)' tevens ÐB l¡d
Ðe heer F.J.A, Frowijn (gemeente Heemskerk), tevens ÐB lid
Ðe heer J.N. Schouten (gemeente Uitgeest), tevens DB lid
(provincie Noard-Holland), tevens DB
De heer T.P.I"

€0
€0
€0
€a

tid
Mevtouw C.Y. Sikkema (gemeente Haarlem), tevens DB lid

Ðe heer P.N.M. Meiland (gemeente Beverwiik)
De heer C.A.G. Romeijnders (gemeente Heemskerk)
Ðe heer B. Schneiders (gemeente Haarlem)
Ðe heer H, Wijkhulsen (gemeente Velsen)
Ðe heer S. Celik (gemeente Velsen) AB lid

€0
€0
€0
€a
€a
€0

lpa-Acon Assurance B.V.
Wilhelminapark 29
2012 KC HAARLEM

Telefoon:

023-53.1 9539
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Publicatieverplichting beloning regulier
Ðe bezalúgng uan de (garczen) fryñmcûonanss

eî

van Mil,rludçnst lJmand over het ¡aar 2015 rs als voþt

Naam L A.
Functie: direúteur
Beloninq
Belastbare vãste en rr¿dabele onkastenrcrqoedingen
Voorzieningen ten behseve mn beloningen betaalbaar

ootemiin

€

106.509

€

€

14.970

Duur en onurng van het dienstverband in het
uerslao¡aar

15 taar. 1009É

Belonino in het vooroaande raar
Motirlering uoor de aærschri¡ding røn de ma¡<imale
bezoldioinqsnorm

€
n.v-t

Mo<imum
Ruimte

€

178 000
56 521

De beloning inclusief voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn,

bedraagt C t2]..47g en is daarmee € 56.521 lager dan het gestelde maximum bezoldiging
van € 178.000

3,2.2 Toelichting saldo baten en lasten en te bestemmen resu¡taat
Het overzicht van baten en lasten over 2015 toont een gerealiseerd resultaat van

€ 107.309 positief. WiJ stellen voor dit resultaat over 2015 als volgt te bestemmen:
Voo¡ctel resultaatbestemming 2O15:
Gerealiseerde rcsultaat
htatle Agenæne Reserve
Te retoumeren aan GRdeelnerrers

€
€

107.3ff)

æ,222

€

43.087

Ultimo 2015 bedraagt de algemene reservE € 195.778 en het gerealiseerde resultaat
2015 € 107.309. Bureau Twijnstra en Gudde heeft, op basis van de onderkende risico's,
het benodigde weerstandsvermogen gesteld op € 260.563. In de gemeenschappelijke
regeling is in a¡tikel 31 opgenomen dat positieve resultaten eerst worden aangewend tot
aanvulling van de algemene reserve tot het bedrag van € 260.000. In navolging hiervan
zal het AB worden voorgesteld het gerealiseerde resultaat voor een bedrag van € 64.222
te doteren aan de algemene reseÌve, waarna het restbedrag van het gerealiseerde
resultaat van € 43.087 zal worden geretourneerd aan de deelnemende gemeenten van de
GR en de Provincie

Noord-Holland.
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3.3 Balans
m'4

2015

ßt4

2015
PASSTI'A

ACTN'A

lræa.ül6

ndu.¿

¡4ateri¿rþ \reste acül€

\æffrEgen

4.4939)

It'væffilgE'tmetælñlqrøtrilû

ÌE5efie

19s.7n

146,.o93

4t7.7n

403.5ß

107.98

f¡Hrread€

t2.W
!fi.7æ
sd¡L¡lden rret een rerûeùìds(fle
\¡an éénJaardlanger

lrlærrbadva

vat
€fro,v€'þEâ¡ÊÈële

Utzetürìgen rrtt een renteqdsñê

3.7U1ün

loopujd foûer dan één Jaar

vaÈt ggqogtøeþtcîEns1
N@ffig.ar@r@ã.Jdt g nÈ M
oúefrgevùcÞ

R¡Jk

1.6ft.726

903.W

2.710.6!t6

6.U5.O72

719-W'

rr9É7

Mgeulæür1gsl

-

Tøvæpdn

72-W

Dd€

3.222

sd¡Lrden

Uqjld€ rr¡ddel€n

,(ægcl

7-Ozt)

2.7493æ

Þ1,(galc,

w

Æ9.r55

passlr€

Owrbper¡de acù\€

creh

æßnCÈ&trwest l(æþnæ

Ê

lpa-Acon Assur

@türrgsJryãJn

Withelm¡nao

crehælvdggtd

eorz

ffiüî74lûtE'tnâ
tg¿@

ø{e'æåilclræTÉ't a?tlølgÉ1

vØ#ery|(þúttsturtu
tttfrEþ:stng q tÆløûqq ûÊ
sætii*MrrgÊæ

reteen

looFtld l@rter dan één Þar

æ',

23.@

26,(n)

vsgdùl@teút¡rE

æ2.48

51,4.959

úttr'gEg1

ê
vsuttffi æ-aa cre ßt lææ \at
v@g,æ æ¡ú,r,g6Jrs, lors,

vd.uttø¡?4€'tnÈ

sFdtek Heúk¡gÞobd üe æË'1

tãt ÞaÉr|øtvdgglcþ

tü
5.Æ1.459

æ).717

6.
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3.4 Toelichting balans

Waarderingsg rondslagen
De balans is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording

Materiële Yaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs en verminderd met
een lineaire afschrijving, berekend op basis van een percentage van de aanschañruaarde.
Dit percentage is gebaseerd op de verwachte gemiddelde levensduur van de activa. De

gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn:
. appartementsrecht en parkeervergunningen n¡et van toepassing

.
.
.
.
.
.
'

50 jaar
bedrijfsgebouwen
15 jaar
vaste inrichting en warmtekoudeopslag-installatie
10 jaar
overige inrichting
3'5 of 5 jaar
hard- en software
10 jaar
telecommunicatieapparatuur (onder hard- en sofrware)
3'5 Jaar
mobiele telefoons (onder hard- en software)
5 jaar
vervoermiddelen

De Omgevingsdienst lJmond is van zowel het bedrijfsgebouw als de betreffende grond
geen eigenaar. Gemeente Beverwijk heeft ons ondererfpacht van de grond en een recht

van appaÉement geleverd. Dit betreft een exclusíef gebruiksrecht van het appartement
en het medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke gedeelten. In 2011 is een
splitsingsakte opgesteld en een vereniging van eigenaren opgericht. In 2013 heeft
gemeente Beverwijk ons 20 parkeervergunningen voor onbepaalde tijd geleverd,
waarover wij niet aßchrijven.

Financiële ¡netrumenten
Met betrekking tot de financiele instrumenten wordt kostprijs hedge accounting
toegepast. Voor zover sprake is van een effectieve hedge wordt het instrument
gewaardeerd tegen kostprijs, ziJnde nihil.
OHW- projecten en ontvangen voonschotten voor specifieke uitkeringen
Waardering vindt plaats op basis van aan deze projecten bestede kosten. Indien van
toepassing, wordt een vooaienlng voor verwachte verliezen in mindering gebracht. De op
31 december gedeclareerde termijnen zijn in mindering gebracht op het OHW. Ontvangen
voorschotten voor specifieke uitkeringen zijn onder de overlopende passiva opgenomen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover rekening
houdend met mogelijke oninbaarheid op basís van individuele beoordeling.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waard
Assurance B'V.
loa-Acon
' WilhelminaPark
29
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Todilüirg ær

hlamæt

ÆrntA

ì,æactiva
Investerinoen net een eænoniscft nut
Overige

nrteriële
Gond
Boelcrraarden V1

L43.755

Ccbouw
3.570.@3

Vaste en
o\¡ertge
inrlchUns

\aste adi\¡ar
Veruoerrriddelen

495.587

Æ,a72

4L.36

Investerirlgen

æsln\€sterlngen
AñsáriJvingen
Büdragen wn deden
Boekwaarden 31112

6s.260

t43.754

3.504.833

54.131

10.5æ

4a2.421

ß.49

hard- en
software
311.358

ÎËd
4.56n.665

L26.OS7

Ll',7A23t
o

tL3.7gt

2Ã3.76
0

323.622

4-493.3aO

Vlærúeacliva
Ut'tzettlngen rret een rentetl4¡isdre looptijd korter dan één iaar

Wþíngsl qWtbrclidw¡st

Høl igøn øttvañatd n g nÉ h t

2p.L4
2015
1.6æ.126 903.ffi

2.770.6!16 6.æ5.072

F¡ik

a. l-þt drcr¡pelbedrag \oorniddelen die buiten's Rjjks sóatkist ñDgen worden gehouden bedraagt
2015 € 250.000.
b. Per laruaÊaal ran 2015 beûof dit geniddeld:
109.835
1e kvrrartaal

k¡rartaal
laruaÊaal
4e la¡rartaal
2e
3e

geniddeldgeheel2Ol5

wor

L4l,t34

159.716
302.068
178.853

l-Þt bedrag van de RC-rerfiouding ræt tìet RiJk b€staat uit de ontvangen roorsdtotten r¡an
subsldleprojecten en doeluitkeringen, het totaal aan resen€s en voozieningen en nog te betalen

bedragen. Oe dattng \ran de post ten opzldrte van het banlsaldo ultinp 2014 is ñ€t naræ toe te sdtrijven
aan aã o\€rgang Gn de Rabobank naar de BnG. F{et autorratisdt añorren wn de betaalrekenlng ran de
BßlG was per abuls nog niet gestart. Ze ook het saldo onder de liqulde niddelen.
In rerband net de lage rcnte gedurende 2015, grotendeels Oþ z$n geen deposito's afgesloten.

Oøíçvuæingøt

779.ffi

72.9æ

æze post woldt als wlgt ondenerdeeld:
Oærige debiteuren
Orerige vorderingen

119.804

72.794
Lgkt:

Inventarlsatie \¡an o,m de ouderdomen het rlsiæprofiel rran de debiteurensaldi per 31-12-2015 geefr geen
aanleidlng tot het \,orrren \Ën een \'oorzienlng dubieuze debiteuren.
De overige rorderingen betrefün:
Cred¡trente boeldaar telespaanekenlng, ontvangst in rolgend boe$aar

3,2'1

OøigBui@ttinggt

æ overige uitzettingen bestaan ult:
Te vorderen büdragen fretsenplan
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Liouide rriddelen

?'.L4

2015

wl

LA20

l(æsald
Ènl<sa¡ld
Deze post wordt als

rolgt ordenærdeeld:

1) fukening @urant Rabobank
2) rekeningourant BllG
3) Kruispost uvl

2.749.330

77.æ7

LL3.L79
2.036.150
2

77.O87

2(}15

zo14

Overlooende act¡\¡a

I'lffinéeoue¡heirÊ,lidptrst qttø1gqr

Eutwq
de üEæI fu
vwsffigql

æuan æ

vøñnarctsittg

q

ultl<øingøt

ttÉ æ,

s@frdctesfd¡Wsdod
Saldo 1-1

Íoe-

Ont\rangen

\roegingen

bedraqen

118.300

2015

nq æ øtttrøgat an & vsu¡tffiÉ
vdFú4É¡ngÊJaøt lølÊt

oË4ge

ffiqq

26.UX)

Saldo 31-12

26.(xlc

26.O0C

26.000

zi.ffio

11a3(xt

94.ffi

23.660

tæ.Ø

23.660

2015

æL4

39.718

28.(n7

úe tst læte wn

PASSII'A

täsÞndva
Eioen venrosen

2015

2o.L4
746,.(D3

Algøeæræte

FlesultaatOrfürelddnE

ZQL4

146.(x)3

oeñEne fesenæ

Retoumerirlg Eloelovaarde
31-12-2015
oerreenten
L95.778
49.645

besterrrring

Ebekwaarde
3L-L2-2o14 Toevoeo¡Rq

2('15

æ.L4

ResultaatEþelcvaarde
3L-L2-20L4 Toe\Æeo¡nq
Nieuwbouw
Uitvoering energie-

Onttrelú<ins

besterming Retoumering Ebeloruaarde
2At4
sereenten 3L-L2-20t5
20.ooo

20.{x}o

aldoord
Msie lud¡thrualiteit

20.735

20.135

Èsen€ onder¿oek
Trans¡tle FUD
70TÆt-

25.000

25.OOO

weerstandsverrpgen
PÞO oersoneel

237.293

56"516

Læ.777

5.300
197.330

403.92

5.30018.483
18,483

1v.355

61.458

417.n3

96.276

7A6.4SE

l$euwbouw
De reserve b gevorrrd ten behoeve van niet+egrote of tegenvallende kosten volgend uit de nieuwbouw,
zoab de gD8.inde* de warrtekoude-opslag, extÌa ¡n\€steringen werþlelden, zonnepanelen, extra
afsdrriJvingen oude lrventaris en d¡gitalisering yan het ardüef. De onttrekk¡ng betreft deze onderdelen en
is door het ABvastgesteld in de begroting 2014.
t f t\,oering

energie-a Hoord

Deze reserr¡e is aangewend terst¡ñuterirlg ran direrse activiteiten op dit
inôÍrBtievoorzienang en de organisatie ran everÉÍEnten.
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In 2015 is ons weerstandsvenmgen onderzocfit dooreen e)Cem bureau ln orrb¡natie neteen risiæiilrentarisatie. Dtt næde op \r€rzoek\ran het Mnasterie \¡an Bnnenlandse Zalen en Koninlcijksrelaties.
Msie Lldrtl$ral¡teit
De resenÆ is bestend ten b€hoeve yan de dek&ing \En de l@sten \ran het door een adviesbureau op laten
sfellen van de visie.
PIvþ personeel
De resenæ was besterrd ten behoeve van dekd<ing \ran het (wijwillige ) pretentief nedisdt onderzoek

onderome rrpdewerlcrs dat

¡n

2014 heeft daats\,onden. t{et restant is wijgevallen.

TËnsiUE RUD
De resenrc is gevonrd v'anu¡t de eenrml¡ge rijksbijdrage. onhãngen en doorgestort door zowel
deelnerrende als e¡<teme gerreenten, als tegerroetkorrlng in (een deel van) de eenrralige

oprid'ìtingskosten rran de'RUD ll¡rond/Waterland', betrefünde lCr-inwsteringen en onsultancy.

@ælíæâræul@t

201s

2oL4

107.3æ

749.429

2015

2(,14

Vúzis1inæ?

Ebelavaarde

Ebek^raarde

3L-L2-2014

Toevoeqinq

\41ival

Aanwending

31-12-2015

fl.5(n

Onderhoud pand
Personeel

156.100

ß6.iln

TOTAAL

1æ.6(n

764-6m

Onderhoud pand
De vaorziening roor het onderhoud

12.500

wn het pand

is gerorrrd op basis r¡an het needarenonderhoudsplan.

Personeel

In 2015 zün rredewerlers uit dienst getæden, waatuoor per 31-12-15 verplidttingen gelden voor
\rastgestelde perioden. De rrExiÍEle orTi€ng ¡s goed te berel<enen. Wanneerdeze peF¡onen vooraf,oop
r¡an deze perioden een nieuwe arbeidsbetrelddng aangaan of een eigen bedrijf beg¡nnen, stoppen de
rrerplidrtingen en zal het restbedrag \ran de voorzienlng ten gunste \ran het resu¡taat wij\allen.
Veste sdrulden rrct een rentetyp¡sdte loootäd \ran één iaar of lanoer

Qt#øn6e

2015

lstingan ran:
u øveige ñnandë<e insdlingøt

3.7(n.Oæ)

tinnsilanÁe Þnlcen

2014

3.m.ooo

AangetrokSaldo 1-1

lcn

Afloss¡ns

3.70().üx)

Saldo 31-12
3.700.00(

De rentelast r¡an de BNGlening \rÐor 2015 bedraagt € 22,æ9,

Vlürë#va
Nettodottende sdtulden rret een rentetvolsdre loootiid þrterdan één iaar

2014

2015

Ovsigeútul&t

49.155

Æ.905

Deze post wordt als volgt onden¡erdeeld:
Crediteunen
Overige kortlopende sdtulden

340.938

353.378

tza.2L7

L36,.527
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Insóatüng restant a@untanEl@sten
¡\¡og

en iaan/erslag

te þetalen losten

O\ierlooerÌde oass¡\ra

17.fiX)

16.500

7-LL-2L7

Lzo.O27

2015

ÐL4

t@idttitlgl cE in æ Hrüirpslx ziin q&nd qt úe in st vdgød
æA¡rW¡w fü Hing tøtan nÉ uiffi¡V uan JalÜle terl./gi<güæ
tætøt€'l EÊáæ vãÉichttngl uvl wggülær vdunÊ

æ2.872

398.15

De rcg te betalen bedragen þnnen als \olgt \erdeeld wonlen
Tê betalen loonbelast¡rE

323.Oet.

22o.7'83

Te betalen BTW

231.æ7

LØ.276

Over¡Jen

128.OO1

17.æ7

2015

ao/4

æ t/ü, æ

Eu¡æ

en

5.461.459 6.W.nO

r@l¿n& ovetted¿Ë;lidpnst

l-þt verloop ran de ont!"angen vgorsd¡otbedrc¡gen voor uitl€ringen ñEt een specifiek bestedir€sdoel die

d¡enen terdelddng van lasten rran volgende begrotirìgsjaren wordt als volgrt weergegevtn:

Wijgevallen
bedragen

Toevoeoinqen

Saldo 1-1

aereilöaarheidsvisie
lvbbiliteitsrìBnaoerrrnt
lvtlhllitê¡isrraãtrÞdelen

289

1,fi)O.(xlc

604.(x¡9
596.095
1.090

2.755.515
4{)3.905
294.39C

3.99€

767.932
12.165
2.941

LL4.79?
L9.7Æ

3A4.O23

LO7.æ5
62.118
80.832

11,L.925

1

110.65C

968.69s

9

1.056.495

IS/ \þlsen

2307.LLg

36.08C

IS/Be\ierwilk

46,2,322

IS/ Ultoeest

4.146
195.6æ

ISv zand\oort
IsV strabis deelnencnde oeflEenten
rE-ôeld<et

13.098

11.434
9.337

L87.0.57

35345

Enerule-alk Urrond <€ouwlol€t{Sim D[ part
Enercle-ald< LlrrDnd d¡verse oroleden

81.86É

Lokale

L.ol€le rEatreEelen ludttlavallteit (4e trandle)

4.991
19

192.707
11.834

22.435

303.19r

74.W

74.ffi

RúTVI<

Saldo 31-12

289

2.O20.135

20

1"4A8.843

4.335-

939.415
2.L6,2,4LL
66().a95

Æ

6,3.279

17.10C

L27e
29.2æ

L42.?#
8,23,6.t2
Æ.6,27

2.975

srader¡e¡soedlno Mn. VRCTM LP(istat¡on
ÈnrrÊl¡oe bildÊoe VIH

2.975

SLol(<elden

s.979

5.979

0

98.L?.4

30.559

67.!565

14.775

106.155
11.636

Svndrron¡sage EIS

75.O00

120,93C

fteme \r€lllqheid (l€n/)- opleidanEsÞudset
DrutzanË in¡t¡atieven

11.636

4.W

4L6

93.600

5.7æ

t6.L92

42.2æ

76.L

42.515

43.051
42.757

195.320
L5.427

4L57.573,

s.676.9(,6

5.OOC

107.500

TGC

75.000

6.9a[¡.zlxt

525

5.¡t61¿59
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3.5 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële
verplichtingen
Fi na

ncieri ng huisvesti ng

Eind december 2015 heeft Omgevingsdienst lJmond met de BNG een fening afgesloten

van € 3.700.000 tegen een basisrente van 3-maands euribor ten behoeve van de
financiering van het kantoorpand. Hier bovenop berekent de BNG een opslag van 32,5
basispunten (0,325o/a). De lening is op 4 januari 2016 verstrekt. Deze lening staat
tegenover de in 2O0g afgesloten renteswap van € 3.700.000 met de Rabobank. Hierdoor
is sprake van een effectieve hedge. Wij betalen aan de Rabobank een vaste rente van
4,690/o en onwangen van Rabobank de 3-maands euribor. Per 31 december 2015 was de

marktwaarde van de met de Rabobank afgesloten swap met een bedrag van -€ L.0L9.674
minder negatief dan het afgesproken bedrag met de Rabobank van € 1.500.000 en
minder negatief dan de waarde per 31 december 2014 van -€ 1.170.982. De negatieve
waarde heefl te maken met de zeer lage rentestand, De Rabobank kan, gelet op hun
algemene voorwaarden, de Omgevingsdienst om extra dekking verzoeken. Aangezien de
negatieve waarde van de renteswap door de afnemende looptijd van de renteswap naar
verwachting steeds minder negatief wordt en de Omgevingsdienst de renteverpl¡cht¡ngen

jaarlijks begroot en tijdig voldoet, wordt dit risico steeds kleiner. De rentelast van de
financiering komt voor 2016 per saldo op € 185.555.
Leasecontract printers en copiers
Voor de printer/copiers van Omgevingsdienst lJmond en vestiging Waterland is per 1
septernber 2012 een leasecontract gesloten voor 48 maanden (4 jaar). Ultimo 2015
bedraagt de resterende looptijd

I maanden.

De hieruit voortvloeiende verplichting

bedraagt per ultimo 2015 nog € 9.163.

Contnct mobiele telefonie
Per 7 februari 2Ot4 is het bestaande contract inzake mobiele telefonie met 2 jaar
verlengd, per februari 2016 is een nieuw contract afgesloten voor wederom 2 jaar. De
resterende verplichting op basis van de resterende duur van voornoemde contracten
bedraagt per 31-12-2015 € 58.494.

U

itkeri ng vakantiegeld

De verplichtíng

tot uitkering van vakantiegeld, inclusief sociale lasten, bedraagt ultimo

2015 € 228,523.

lpa-Acon Assurance B.V.

Wilhelminapark 29

2012RC HAARLEM
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Restverlof
Het restanwerlof van alle medewerkers is ult¡mo 2015 gekwantificeerd op basis van het

gemiddelde uurtarief aan loonkosten van

e

4L,69. Het totaal aan restverlof bedraagt

4.964 uur. Hieruit volgt een niet uit de balans blijkende verplichting van € 206.947.

Pe

rson e I e ve rp I i ch ti n g en

Voor medewerkers met een vaste of tijdelijke dienstbetrekking, waarvan het contract na
balansdatum niet verlengd wordt, zijn wij verantwoordelijk voor de vergoeding van de

WW-uitkeringen. Dit zal mâximaal voor een vooraf vastgestelde periode gelden, dan wel
tot het moment dat met een nieuwe arbeidsbetrekking wordt aangevangen. Gezien de
huidige ontwikkelingen, onder meer de groei van de organisatie en toename van het

personeelsbestand, kunnen dergelijke situaties zich voordoen. Met een medewerker loopt
een dergelijke procedure. De omvang van de verplichting is op dit moment nog n¡et
redelijkerwijs te schatten, daarom is de post pro memorie opgenomen.

Ècdlrlade rfet dt

de

bdas Hiilende ved¡dttiæen ãtr¡l

BùIG

teæecor¡tract pri nter/ æPi e rs
Gr¡tract rrpt¡i ele telefonie

Utkerirgvalerniegeld
Utte betalen restar¡b¡erlcf tvÍ}J
Personele

Totd

€ GD.(m
€ 9.158
€ 5&lr4
€ æ523
€ ffi917
P.M

€ 4tÐ

In totaal resulteert ultimo 2015 een bedrag van € 693.127 aan verplichtingen. Uit hoofde
van de gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten garant voor deze
lopende verplichtingen.

lpa-Acon Assurance B'V.
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3.6 SiSa-bijlage specifieke uitkeringen
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUhITANT

Aan: het þestuur van de gemeensçhappelijke regeling Omgevingsdienst lJmond

Verkladng betreffende de iaantkening

te
Wij hebben de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelÜke regeling Omgevingsdienst lJmond
en
het
p€r
2015
31
december
jaarrekening
de-balans
uit
bestaat
Beverwijk geeontroleerd. Deze
overoverzicht van baten en lasten over 2015 met de toelichtifigen, waarin zijn opgenomen een
zicht van de gehanteerde grandslagen voor financiåle verslaggeving €n andere toelichtingen, als-

mede de

SiSa-biilage

rj

Verantwoordeliikheid van het dageliilts bestuu¡
Het dageliiks bestuur van de gemeensehappelijke regeling Omgevingsdienst lJmond is verant'

het jaarverslag,
woordet¡jk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het opstellen van
beide in overeenstemming met het in Fþderland geldende tsesluit begroting en verantwoording
provincþs en gemeenten en de Eeleidsregels toepass¡ng Wet normering bezoldiging topfunct¡onameer in
rissen in de publieke en Eemipublieke seetor (Wnt). Deze verantwoordelijkheid houdl onder
geven
dat de jaarrekening zûwel de baten en lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te
tot
stand
rechtmatig
balansmutaties
lasten
en
en dat de in de jaarekenÍng verantwoorde baten,
en
met
de
begroting
ñet
zijn gekomen. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstennming
veris
tevens
de relevante wet- en regelgeving waaþnder de verordeningen. Het dagelijks bestuur
van
antwoordelijk voor een zodan¡ge interne beheersing als het noodzakel¡k acht om het opmaken
te
mogetijk
balansmutaties
lasten
en
baten,
van
jaarrekening en de rechtmatige totstandkoming
de

maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten'

Verantwoordeliikheid van de accountant

jaarrekening op
Onze verantwoordetijlcheid is het geven van een oordeel over de geconsolideerde
Nederlands
met
in
overeenstemming
verricht
basis van onze controle. Wij hebben onze controle
decenaccountantscontrole
recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Besluit
trale overheden (Bado) en met inaohtneming van het Controleprotocol voor de accountantscontrole
deze
op de jaarrekening 2015 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst lJmond zoals
Wnt,
toepassing
Beleidsregels
de
is
vastgesteld,
bestuur
op 16 december 2015 door het algemeen
geldende
ethische
ons
voor
de
aan
inclusief het Controleprotocol Wni. Dit vereist dat wij voldoen
van
vooischriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate
Þevat.
zekerheid woidt verkregen dat de jaarrekening geen afwìjkingen van materieel belang
over
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie
zijn
afhande bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden
inschatten van
kelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het

KtK

¡r

IPA-ACOI'.I ASSURA¡'ICE B.V ìs ee¡ onderdeel von de IPA'ACON GROEP
34095774, ING Bonk IBAN NLó9|NGB0ó707ó0324, Aongesloten bil het SRA {nolionool} 1 INAA {inleinolionool}

de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of
fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan,
alsmede voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties gericht op het
opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risicoinschattingen hebben echter n¡et tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit
van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de
gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 17o en voor onzekerheden 3% van de totale lasten en toevoegingen aan reserves. Op basis van artikel 2,lid7 BADO is
deze goedkeuringstolerantie door het Algemeen bestuur bij besluit van 16 december 2015, besluitnummer 2915-012 vastgesteld. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie
voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeelte bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaanekening van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst lJmond een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over
2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wnt.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de
balansmutaties over 2015 in alle van materieel z'rjnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen
in overeenstemming met de begrotíng en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol Wnt van de Beleidsregels
toepassing Wnt.

Verklaring betreffende overige bii of kraehtens de wet gestelde eisen
lngevolge artikel 217 lid 3 onder d Provinciewetz vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij
dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening'

Haarlem, 6 april2016
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