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MEMO 
 

Aan  Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gemeenteraden Midden-Holland 

CC  -  

Van  Algemeen bestuur ODMH 

Betreft Reactie op de zienswijzen op de programmabegroting 2022 - 2025 

Kenmerk   

Datum 17 juni 2021 

Bijlage(n) 6 

 

 

Op 9 april 2021 heeft de ODMH de Programmabegroting 2022 - 2025 naar de gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten en naar de Provinciale Staten van Zuid-Holland gestuurd ter verkrijging van 

zienswijzen. Alle participanten hebben in hun (concept) zienswijzen te kennen gegeven akkoord te zijn 

met de programmabegroting 2022. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven Reeuwijk en 

Zuidplas hebben te kennen gegeven akkoord te zijn en ook verder geen zienswijze in te dienen. De  

gemeente Bodegraven Reeuwijk heeft dit informeel medegedeeld en heeft dus geen formele reactie 

gestuurd. 

 

Onderstaand volgen eerst de zienswijzen, waarna vervolgens de reactie van de ODMH per thema 

weergegeven wordt.  

 

Zienswijze gemeente Gouda 

De gemeente Gouda neemt de in de programmabegroting opgenomen bijdrage voor 2022 over in de 

meerjarencijfers van de gemeente Gouda. De raad wenst de ODMH veel succes bij de uitvoering van 

de programmabegroting, waarin na het roerige coronajaar opnieuw veel uitdagingen staan te wachten 

op het terrein van omgevingsrecht, en milieu- en duurzaamheidsbeleid. De raad complimenteert de 

ODMH met de productiecijfers van het jaar 2020.  

 

Zienswijze gemeenteraad Krimpenerwaard 

De gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard stemt in met de programmabegroting 2022 en 

vraagt specifieke aandacht voor de volledige voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. De 

raad vertrouwt er op dat onze samenwerking en werkafspraken ‘omgevingswetproof’ zijn vanaf de 

startdatum.  
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Zienswijze gemeenteraad Waddinxveen 

De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen geeft aan dat de begroting voldoende informatie 

bevat, overzichtelijk en leesbaar is en dat de risico’s afdoende in beeld zijn gebracht. Daarnaast wordt 

aandacht gevraagd voor de weerstandscapaciteit van de ODMH. Op 1 januari 2022 heeft de ODMH 

een verwachte weerstandscapaciteit van bijna 78%.De raad adviseert het door de Nederlandse 

Adviesbureau Risicomanagement geadviseerde weerstandsvermogen van 90% te naderen. 

 

Zienswijze Provinciale Staten van Zuid-Holland 

Provinciale Staten stemmen in met de programmabegroting 2022 evenals met de geraamde 

provinciale bijdrage van € 3,4 miljoen. De raming van de aanvullende opdrachten wordt realistisch 

geacht. Voor deze aanvullende opdrachten zal nog een nader gespecificeerde opdrachtbrief verstrekt 

worden. Provinciale Staten roepen op om de financiële consequenties van een eventuele afwijking 

van het gehanteerde indexcijfer voor de loonontwikkeling te verwerken in den begrotingswijziging.  

De meerjarenbegroting 2023 – 2025 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Zienswijze gemeenteraad Alphen aan den Rijn 

De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is akkoord met de programmabegroting 2022 en ziet 

verder af van het indienen van een zienswijze.  

 

Zienswijze gemeenteraad Zuidplas 

De gemeenteraad van Zuidplas is akkoord met de programmabegroting 2022 en ziet verder af van het 

indienen van een zienswijze.  

De gemeenteraad dankt de ODMH voor de verrichte werkzaamheden voor en namens de gemeente 

Zuidplas in 2020, zeker gezien het feit dat de Corona-crisis veel creativiteit van de organisatie heeft 

gevergd, zoals eerder ook door bestuurder Jan Verbeek in het AB van de ODMH is gemeld. Ook dit 

jaar en de komende jaren vertrouwt de raad erop samen met de ODMH de uitdagingen op het gebied 

van BWT en Milieu voortvarend te blijven oppakken. 

Daarnaast verzoekt de gemeenteraad om een begrotingswijziging indien er significante wijzigingen 

voordoen in de uitgangspunten voor de huidige programmabegroting 2022. Te denken valt hierbij aan: 

- het ter beschikking stellen van extra fondsen vanuit provincie of rijk in verband met de invoering 

van de Omgevingswet, de wet kwaliteitsborging of het overhevelen van de bodemtaken van 

provincie naar gemeente; 

- na het eventueel uitstellen van de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging; 

- andere significante wijzigingen die zich in de loop van dit jaar voordoen. 

 

Reactie ODMH op de zienswijzen 

Onderstaand volgt de reactie van de ODMH op de zienswijzen van de participanten weergegeven. De 

reactie wordt per onderwerp weergegeven.  

 

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

De inwerkingtreding van zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 

is uitgesteld en vindt dus niet plaats op 1 januari 2022, het uitgangspunt in de programmabegroting 

2022, welke in april voor het verkrijgen van zienswijzen is verstuurd. Momenteel is de verwachting dat 

de inwerkingtreding op 1 juli 2022 zal plaatsvinden. Uiteraard gaat de ODMH verder met de 
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voorbereiding op de nieuwe wetgeving en zal gebruik gemaakt worden van de extra tijd die verkregen 

is door het uitstel. 

De nieuwe wetgeving zorgt voor een aanpassing van de begroting vanaf het jaar 2022 en ook voor de 

bijdragen van de participanten vanaf dat jaar. De voornaamste aanpassing betreft de overheveling 

van de bodemtaken van provincie naar gemeenten.  

Omdat de impact van het uitstel door ons als significant beoordeeld is en met name van invloed is op 

de bijdragen van onze participanten, hebben wij de Programmabegroting 2022 – 2025 aan dit uitstel 

aangepast en ligt nu de geactualiseerde versie ter vaststelling in de vergadering van het algemeen 

bestuur. 

 

Loonontwikkeling 

Voor de indexering van het integrale uurtarief hanteert de ODMH in zijn begroting de zogenaamde 

‘strijknorm’. Voor het jaar 2022 bestaat deze indexering uit een gewogen gemiddelde van het 

indexcijfer voor loonontwikkeling en voor materiële lasten. De ODMH heeft dit gewogen indexcijfer 

toegepast in de programmabegroting 2022. Deze indexering zou toekomstige loonkostenstijgingen 

van de ODMH moeten dekken. Omdat de huidige gemeentelijke cao per 1 januari 2021 afgelopen is, 

is nog niet duidelijk hoeveel de personeelslasten vanaf 2022 gaan stijgen. Na vaststelling van de 

nieuwe cao zal de ODMH de gevolgen ervan in beeld brengen en eventuele conclusies en voorstellen 

tot begrotingswijzigingen voorleggen aan het algemeen bestuur. 

 

Weerstandscapaciteit 

De coronapandemie heeft er voor gezorgd dat de weerstandscapaciteit iets gedaald is ten opzichte 

van voorgaande jaren. Naar verwachting is deze op 1 januari 2022 circa 78% van het gewenste 

weerstandsvermogen. Begin 2022 zullen de risico’s weer geactualiseerd worden. Naar aanleiding van 

de resultaten van deze actualisatie zal bekeken worden of aanvulling van de weerstandscapaciteit 

wenselijk is. Deze uitkomst wordt meegenomen in de jaarrekening over het jaar 2021. 


