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Op 14 april 2022 heeft de ODMH de Programmabegroting 2023 - 2026 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 2023. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven Reeuwijk,
Krimpenerwaard en Zuidplas hebben te kennen gegeven akkoord te zijn en ook verder geen
zienswijze in te dienen.
Onderstaand volgen eerst de zienswijzen en overige opmerkingen van de deelnemers, waarna
vervolgens de reactie van de ODMH per thema weergegeven wordt.
Alphen aan den Rijn
De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn is akkoord met de programmabegroting 2023 en ziet af
van het indienen van een zienswijze, omdat de ODMH ten opzichte van de begroting 2022 een
volumeafname van 2,5% heeft gerealiseerd.
Bodegraven Reeuwijk
De gemeenteraad van Bodegraven Reeuwijk is akkoord met de programmabegroting 2023 en ziet af
van het indienen van een zienswijze. Zij zien de verdere samenwerking met vertrouwen tegemoet.
Gouda
De gemeente Gouda neemt de in de programmabegroting opgenomen bijdrage voor 2023 over in de
meerjarencijfers van de gemeente Gouda. De raad wenst de ODMH veel succes bij de uitvoering van
de programmabegroting, waarin wederom veel uitdagingen staan te wachten op het terrein van
omgevingsrecht, en de implementatie van milieu- en duurzaamheidsbeleid. De ODMH wordt verzocht
de raden goed op de hoogte te houden van de financiële en inhoudelijke effecten gerelateerd aan de
invoering van de Omgevingswet en de Wkb.
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Krimpenerwaard
De gemeente Krimpenerwaard heeft geen zienswijze ingediend, maar verzoekt de ODMH om in de
begroting voor de komende jaren te streven naar energieneutraal vastgoed (nul op de meter), het
omschakelen naar een zero-emissie wagenpark en het actief deelnemen in ketens voor het hergebruik
van afval (=grondstof). Om klimaatverandering tegen te gaan, moeten we – binnen de mogelijkheden
die we hebben - onze verantwoordelijkheid nemen.
Daarnaast wijst de gemeente Krimpenerwaard op de aankomende wijziging van de wet
Gemeenschappelijke Regelingen, waardoor rekening gehouden moet worden met andere termijnen
van toezending.
Provincie Zuid-Holland
Provinciale Staten stemmen in met de programmabegroting 2022 evenals met de geraamde
provinciale bijdrage van € 3,5 miljoen. De raming van de aanvullende opdrachten wordt realistisch
geacht. Voor deze aanvullende opdrachten zal nog een nader gespecificeerde opdrachtbrief (inhoud
en budget) verstrekt worden. De provincie is ook akkoord met de in de begroting verwerkte, gewogen
indexering van 3,46%, hoewel in de provinciale kaderbrief voorgesteld was om een gewogen index
van 2,2% toe te passen. Provinciale Staten roepen op om de financiële consequenties van een
eventuele afwijking van het gehanteerde indexcijfer voor de loonontwikkeling te verwerken in de
begrotingswijziging.
De gevolgen van de voorziene overdracht van de bodemtaken bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet zijn verwerkt in de begroting. Als er andere voorgestane wijzigingen voordoen door de
inwerkingtreding, verzoekt de provincie deze te verwerken in de eerstkomende wijziging van de
begroting.
In de provinciale kaderbrief zijn een viertal onderwerpen genoemd waar de Provinciale Staten
specifiek aandacht voor hebben gevraagd. Deze zijn voldoende toegelicht in de begroting. De
provincie gaat er van uit dat deze onderwerpen in het vervolg een structureel en integraal onderdeel
zullen uitmaken van de P&C producten van ODMH.
De meerjarenbegroting 2024 – 2026 wordt voor kennisgeving aangenomen.
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 2023 heeft de ODMH
een verwachte weerstandscapaciteit van ruim 82%. De raad adviseert het door de Nederlandse
Adviesbureau Risicomanagement geadviseerde weerstandsvermogen van 90% te naderen.
Zuidplas
De gemeenteraad van Zuidplas is akkoord met de programmabegroting 2023 en ziet verder af van het
indienen van een zienswijze. Zij complimenteren ons voor de prettige en succesvolle
gemeenschappelijke samenwerking.
Reactie ODMH
Onderstaand volgt de reactie van de ODMH op de zienswijzen en overige opmerkingen van de
deelnemende organisaties. De reactie wordt per onderwerp weergegeven.
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Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De inwerkingtreding van zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)
is uitgesteld. De datum van inwerkingtreding lijkt nu 1 januari 2023 te worden. Uiteraard gaat de
ODMH verder met de voorbereiding op deze nieuwe wetgeving.
De nieuwe wetgeving zorgt voor een aanpassing van de begroting vanaf het jaar 2023 en ook voor de
bijdragen van de participanten vanaf dat jaar. De voornaamste aanpassing betreft de overheveling
van de bodemtaken van provincie naar gemeenten. Deze aanpassing is reeds in de
programmabegroting 2023 verwerkt. Wanneer andere wijzigingen het gevolg zijn, zullen deze in de
eerstvolgende begrotingswijziging meegenomen worden.
Weerstandscapaciteit
Het treffen van diverse maatregelen ten aanzien van ICT-risico’s heeft er voor gezorgd dat de
weerstandscapaciteit iets gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Naar verwachting is deze op
1 januari 2022 circa 82% van het gewenste weerstandsvermogen. Begin 2023 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 2022.
Klimaatmaatregelen
De ODMH heeft afgelopen jaren ingezet op verduurzaming van het Midden-Hollandhuis binnen de
bestaande begroting en de vervangingstrajecten voor de installaties en het gebouw. Doel hierbij was
om te voldoen aan de wet- en regelgeving voor gebouwen voor boven de 100 m 2 en het behalen van
het energielabel C. Deze is per 1- februari 2022 behaald en afgegeven.
Voor de toekomst wordt ingezet op verdere verduurzaming van het gebouw en zijn installaties.
Het wagenpark van de ODMH wordt geleased. De leaseauto’s worden alleen ingezet voor
dienstreizen en staan doorgaans na werktijd weer op het eigen laadplein bij het Midden-Hollandhuis.
Voor het wagenpark geldt dat wij hebben ingezet op zero-emissie bij vervanging van de auto’s. De
auto’s die vanaf 2019 vervangen moesten worden, zijn vervangen door volledig elektrische auto’s.
Het afval dat in ons pand geproduceerd wordt, leveren wij gescheiden aan bij onze afvalverwerker
Pre-Zero. Afgelopen jaar hebben wij in samenwerking met Pre-Zero een gedrag-campagne uitgevoerd
met onze nieuwe afvalscheidingsbakken om nog meer in te zetten op bronscheiding en zo de
verschillende afvalstromen goed aan te leveren. Hierbij was ook aandacht voor het reduceren van het
afval.
Aandachtspunten Provinciale Staten
In de provinciale kaderbrief zijn een viertal onderwerpen genoemd waar de Provinciale Staten
specifiek aandacht voor hebben gevraagd: externe inhuur, HRM-beleid, digitalisering en duurzaam
inkopen. Deze onderwerpen zullen een vaste plek in onze P&C-producten krijgen.
Wet gemeenschappelijke regelingen
Van de wijzigingen van de wet gemeenschappelijke regelingen hebben wij kennis genomen. Deze
wijzigingswet treedt in werking op 1 juli 2022. Wij zullen die tijdig implementeren. Omdat de
bestuurlijke behandeling van de Programmabegroting 2023 – 2026 afgerond is vóór 1 juli 2022 heeft
de wijzigingswet geen invloed op de begrotingscyclus voor 2023. De nieuwe termijnen voor de
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zienswijzen zullen voor het eerst toegepast worden op de Programmabegroting 2024. Ter zake van de
aanpassingen wordt nadrukkelijke afstemming gezocht met de overige gemeenschappelijke
regelingen in de regio.
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