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Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H.  
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Afdeling VTH 

Auteur Hassing, M. 

Telefoonnummer 023-5113427 

Email mhassing@haarlem.nl 

Kernboodschap  De gemeente Haarlem is partner in de gemeenschappelijke regeling  
Omgevingsdienst IJmond (ODIJ).  
De ODIJ heeft de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 aan het college 
toegestuurd.  

Met dit besluit stemt het college in met de jaarstukken 2021 van de ODIJ. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de gemeenteraad. 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 kennis te  
kunnen nemen van de jaarstukken van de ODIJ. 

Relevante eerdere 

besluiten 

Begroting 2021 Omgevingsdienst IJmond, raadsvergadering 1 juli 2021 
2021/374937 

Besluit College  

d.d. 7 juni 2022 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 
1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de omgevingsdienst IJmond en;  
2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de omgevingsdienst IJmond. 
 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  
De gemeente Haarlem is partner in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond 
(ODIJ). De ODIJ heeft de gewaarmerkte jaarrekening 2021 (zie bijlage 1) en het inhoudelijk 
jaarverslag 2021 (zie de bijlage 2) aan het college toegestuurd. Met dit besluit neemt het college 
kennis van het inhoudelijke jaarverslag en stemt het in met deze jaarrekening van de ODIJ.  

 

2. Besluitpunten college 
1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 van de omgevingsdienst IJmond en;  

2. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021 van de omgevingsdienst IJmond.  

 

3. Beoogd resultaat 
Instemming met de jaarrekening 2021 en kennisneming van het inhoudelijk jaarverslag over dat jaar.  

De gemeenteraad wordt geïnformeerd over de jaarstukken van de omgevingsdienst IJmond. 

 
4. Argumenten 
4.1. Jaarrekening 2021  
Het financieel resultaat van 2021 is positief in vergelijking tot de begroting. De pandemie had  
ook inhoudelijke effecten op de uitvoering. Er is in 2021 een positief gerealiseerd  
resultaat van € 160.362 na de vastgestelde mutaties reserves (inclusief een onttrekking uit  
de reserves).  
Door lockdowns is het werven van collega’s uitgesteld tot na de zomer. Dit betekent dat er  
een periode minder kosten zijn gemaakt. Bestaande medewerkers hebben extra gewerkt om  
de uitvoering niet in het geding te laten komen. De extra inzet van deze collega’s heeft  
echter geleid tot een groter verlof saldo. De lagere salarislasten in 2021 dekken niet alleen de  
hogere inhuurkosten maar ook de dotatie aan de reserve ‘verlofsparen’ ten behoeve van  
toekomstige verplichtingen. Hier wordt verder geen risico in gezien.  
De inhuur is beperkt ten opzichte van de extra uitgevoerde projecten of opdrachten.  
De indirecte personele kosten zijn lager dan begroot, dit is een direct gevolg van de  
coronapandemie.  
 
- De Jaarrekening 2021 is opgesteld voor resultaatbestemming. Over bestemming van het  
positieve exploitatieresultaat wordt besloten in de vergadering van het Algemeen  
Bestuur op d.d. 13 juli 2022 wordt besloten hoe het positieve saldo gebruikt zal worden.   
- De Jaarrekening 2021 is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.  

 
4.2. Inhoudelijk jaarverslag  
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) inclusief de 
bodemtaken.  
• Het bedrijfsgebonden milieupakket, exclusief milieuadvisering, en beleidsvoorbereiding e -
uitvoering;  
• Toezicht op energiebesparing bij bedrijven (EED):  
• Toezicht bij een aantal grote evenementen;  



 

 

 

 Kenmerk: 2022/806593 3/3 

 

• Signaaltoezicht brandveiligheid bij bedrijven (dit vindt plaats 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. De ODIJ deelt gevraagd en 
ongevraagd signalen over ondermijning met de hiervoor verantwoordelijke personen binnen en 
buiten de gemeente. 
 
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 en de handhaving. Voor Haarlem  
gelden daarbij o.a. de volgende cijfers vanuit de ODIJ:  

• Aantal controles 390  

• Inspecties: niet in orde: 139  

• Bestuurlijke sancties: 2  

• Processen verbaal/BSBm: 2  

• Aantal milieuklachten: 230  
De cijfers van 2021 komen in verhouding overeen met de cijfers van 2020. Hier zijn geen grote 
afwijkingen in te zien.  
 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Niet van toepassing.  

 

6. Uitvoering 

Het collegebesluit wordt aan het algemeen bestuur van ODIJ schriftelijk meegedeeld. 

 

7. Bijlagen 
Bijlage 1: Jaarrekening 2021 ODIJ  

Bijlage 2: Jaarverslag 2021 ODIJ 

 

 

 

 

 


