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De gemeente Haarlem is partner in de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).
De ODIJ heeft de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 aan het college
toegestuurd.
Met dit besluit stemt het college in met de jaarstukken 2019 van de ODIJ.
Behandelvoorstel voor
Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Beheer.
commissie
Instemmen met de rekening is een bevoegdheid van het college. In verband met
het feit dat de raad jaarlijks een zienswijze uitbrengt over de begroting voor het
volgend jaar, is het voor de raad van belang om in ieder geval geattendeerd te
worden op de stukken van het voorafgaande jaar.
Relevante eerdere
besluiten
Besluit College
d.d. 12 mei 2020

Begroting 2019 Omgevingsdienst IJmond 2018/182347
Het college van burgemeester en wethouders
Besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2019 van de Omgevingsdienst IJmond;
2. Kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag 2019 van de Omgevingsdienst
IJmond.
de secretaris,

de burgemeester,

1. Inleiding
De gemeente Haarlem is partner in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).
De ODIJ heeft de jaarrekening 2019 en het jaarverslag 2019 (zie de bijlagen) aan het college
toegestuurd. Met dit besluit stemt het college in met deze jaarstukken van de ODIJ.
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2. Besluitpunten college
Het college besluit:
1. In te stemmen met de jaarrekening 2019 van de Omgevingsdienst IJmond;
2. Kennis te nemen van het inhoudelijk jaarverslag 2019 van de Omgevingsdienst IJmond.
3. Beoogd resultaat
Instemming met de jaarrekening 2019 van de ODIJ en kennisneming van het inhoudelijk jaarverslag
van de ODIJ over dat jaar.
4. Argumenten
4.1 Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 sluit af met een resultaat van nihil na een onttrekking aan de
bestemmingsreserve van € 79.500 conform begroting. In 2019 zijn de arbeidskosten gestegen als
gevolg van de nieuwe CAO voor het personeel. Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt moest soms
gekozen worden voor tijdelijke inhuur. De hogere personele lasten zijn gedekt door onder andere
projectsubsidies. Ultimo 2019 bedraagt de algemene reserve € 260.000. Dit is conform de door
Twijnstra en Gudde opgestelde risico inventarisatie. Overigens zal ODIJ in 2020, mede op advies van
de accountant een nieuwe risico inventarisatie laten opstellen. De accountant heeft de jaarrekening
2019 inmiddels goedgekeurd.
4.2 Inhoudelijk jaarverslag 2019
De ODIJ voert voor de gemeente Haarlem de volgende taken uit:
 het basistakenpakket (waaronder vergunningverlening, toezicht en handhaving op het
gebied van milieu door bedrijven, asbest, sloop en ketens (grond, asbest, metaal, bruin- en
witgoed), exclusief de bodemtaken (enkel handhaving op verzoek voor bodemzaken);
 het bedrijfsgebonden milieutakenpakket, exclusief milieuadvisering en beleidsvoorbereiding
en -uitvoering;
 toezicht op energiebesparing bij bedrijven (EED);
 toezicht bij een aantal grote evenementen;
 signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven (dit vindt plaat in afstemming met de VRK).
Daarnaast kan op verzoek van de gemeente op incidentele basis voor ruimtelijke plannen door ODIJ
worden geadviseerd op de aspecten als bijvoorbeeld externe veiligheid.
ODIJ deelt gevraagd en ongevraagd signalen over ondermijning met de hiervoor verantwoordelijke
personen binnen en buiten de gemeente.
Nadat eind januari 2019 het Schipholoverleg was vastgelopen, heeft de regio ingezet op de
gezamenlijke lobby van de BRS (bestuurlijke delegatie in de Omgevingsraad Schiphol). Dat heeft er in
geresulteerd dat vrijwel alle standpunten van de BRS door de Minister en Tweede Kamer zijn
overgenomen. De insteek die nu geldt is dat eerst sprake moet zijn van aantoonbare hinderbeperking
voordat Schiphol verder kan groeien.
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4.3 De verantwoording conform de Wabo
Artikel 10.6 van de Ministeriële regeling omgevingsrecht (MOR) vereist dat jaarlijks inzicht wordt
gegeven in een aantal aspecten van de uitvoering van de handhaving.
Voor Haarlem gelden daarbij de volgende cijfers van ODIJ:
 Aantal controles:
292
 Inspecties: niet in orde:
85
 Bestuurlijke sancties:
15
 Processen verbaal/BSBm
4
 Aantal milieuklachten
225
4.4 het college is tevreden over de door ODIJ in 2019 geleverde prestaties voor Haarlem
Gedurende het jaar wordt maandelijks met de ODIJ ambtelijk overleg gevoerd over de voortgang in
de werkzaamheden. De geleverde prestaties stemmen het college tot tevredenheid.
5. Bijlagen:
1. Jaarrekening 2019 ODIJ
2. Inhoudelijk jaarverslag ODIJ 2019.
3. Verslag accountant
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