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De Haarlemse taken voor milieutoezicht, inclusief de horeca, 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
de zienswijze over de begroting 2020 kenbaar te maken. Deze
zienswijzeprocedure is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling van de ODIJ.
De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het
raadsstuk in de raadsvergadering.
1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast.
de secretaris,

Besluit Raad
d.d. ……….
(wordt ingevuld door de
griffie)

de burgemeester,

De raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,
Besluit:
1. Haar zienswijze kenbaar te maken bij de conceptbegroting 2020 van de
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ);
2. aan de ODIJ aan te geven geen bezwaren te zien bij de conceptbegroting 2020
van de ODIJ.
de griffier,

de voorzitter,
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1. Inleiding
Omgevingsdienst IJmond is belast met de afhandeling van de Haarlemse milieuvergunningen en het
toezicht en de handhaving op de naleving daarvan. De reden voor deze nota is het verzoek van de
ODIJ aan de raad om de zienswijze over de begroting 2020 kenbaar te maken. Nadat de raden en
staten van alle aangesloten partijen hun zienswijze hebben bekendgemaakt, zal de begroting door de
ODIJ worden gezonden aan Gedeputeerde Staten.
2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. Haar zienswijze kenbaar te maken bij de conceptbegroting 2020 van de Omgevingsdienst IJmond
(ODIJ);
2. aan de ODIJ aan te geven geen bezwaren te zien bij de conceptbegroting 2020 van de ODIJ.
3. Beoogd resultaat
De gemeenteraad van Haarlem heeft kennis genomen van de conceptbegroting 2020 van de ODIJ en
geeft ter behandeling in het Algemeen Bestuur van de ODIJ daarbij haar zienswijze op deze
begroting.
4. Argumenten
4.1 Het besluit past binnen het bestaande beleid.
Het besluit past binnen het beleidsveld 6.3 Openbare Orde en Veiligheid. De Haarlemse taken voor
vergunningverlening, toezicht en handhaving voor milieu, inclusief de horeca (niet zijnde acties
vanuit de Drank- en Horecawet) zijn ondergebracht bij de ODIJ.
4.2 Er zijn geen bezwaren bij de begroting en de aangegeven bijdrage voor 2020.
Begroting inhoudelijk
De belangrijkste ontwikkelingen die in 2020 op de ODIJ afkomen zijn:
 voorbereiding op de Omgevingswet die naar verwachting op 1 januari 2021 in werking
treedt;
 de energie- en warmtetransitie;
 circulaire economie;
 de voorbereidingen voor het asbestdakenverbod per 2024 ;
 de decentralisatie van de bodemtaken;
 de werkzaamheden rond de Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS);
 de groei van Schiphol.
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Begroting financieel
De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en is
sluitend. De formatie is ten opzichte van 2019 nagenoeg gelijk gebleven. De loonsom stijgt
gemiddeld licht per formatieplek. Dit is het gevolg van doorgroei in inschaling en geringe verwachte
stijging van salarissen en pensioen- en overige lasten. De prijsindexcijfers voor de begroting 2020 en
de meerjarenbegroting betreffen de prijs overheidsconsumptie (IMOC) van het Centraal Planbureau
voor 2020. De bedragen zijn inclusief die ten gevolge van de Wabo decentralisatie. Zowel de
bijdragen van de deelnemers als de tarieven van de dienstverleningsovereenkomsten stijgen met
3,8% ten opzichte van 2019. Deze stijging wijkt 1,8% af van de richtlijn waarmee Haarlem rekent voor
de gemeenschappelijke regelingen.
Deze hogere stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een verschil in de gehanteerde index ( ODIJ
2,8%; Haarlem 2%) en anderzijds door extra kosten die een relatie hebben met een aantal hierboven
genoemde wettelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, de energietransitie, de asbestdaken
en opleiding van personeel, waarvan wij als gemeente Haarlem het belang onderschrijven. Verwacht
wordt dat deze extra kosten voor de helft kunnen worden opgevangen door bezuinigingen/efficiency
en natuurlijk verloop in de formatie. ODIJ houdt overigens meerjarig een stijging van 2,5% aan.
De verdeelsleutel wordt voor drie jaar aangepast op basis van de werkelijke urenbesteding over de
afgelopen twee jaar. Dit geeft het volgende beeld:

Dit werkt ook door in de begroting 2020. Rekening houdend met dit effect wordt voor de gemeente
Haarlem voor 2020 een bijdrage voorgesteld van € 1.300.000 (inclusief de bijdrage in het kader van
de wabo-decentralisatie). Deze bijdrage kan worden gedekt binnen de gemeentebegroting 2020.
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6. Uitvoering.
De ODIJ zal van de zienswijze van de raad op de hoogte worden gebracht.

7. Bijlagen
Begroting ODIJ 2020
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