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Financieel is 2017 tot op heden een voorspelbaar jaar gebleken.
Het verwachte resultaat is € 200.000 positief. Dat is ongeveer 1% van onze begrotingsomvang. We
kunnen dan ook tevreden zijn over de financiële stand van zaken.
In vergelijking met 2016 zijn de personele lasten hoger geworden door de autonome toename van
salarissen van medewerkers als gevolg van hun dienstjaren (hogere trede in loonschaal) en de
werkgeversbijdrage in de pensioenkosten. Een onzekere factor is de salarisontwikkeling in het kader
van de CAO. Deze zijn nog niet in het resultaat verwerkt.
Inhoudelijk ligt de productie op schema.
De ODMH merkt bij de uitvoering van de BWT taken dat het economisch tij gekeerd is in Nederland.
Er wordt volop gebouwd, ook in Midden-Holland. Dat uit zich in hogere productiecijfers bij BWT. Voor
een tweetal gemeenten (Waddinxveen en Bodegraven- Reeuwijk) ligt het zelfs in de verwachting dat
de productie de 105% kan overschrijden.
De productiecijfers voor het programma milieu liggen goed op schema.
Organisatie ontwikkeling.
De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de ODMH. De cultuur van de dienst en daarmee
zijn medewerkers moet mee veranderen. Daartoe werken we in pilots met een nieuwe werkwijze die
past bij de modernere overheid en de vereisten van de Omgevingswet (van “nee, tenzij…” naar “ja,
mits…”).
De Omgevingswet brengt ook een verdere digitalisering met zich mee. De ODMH heeft daarin de
laatste jaren grote stappen gezet. Om de veranderingen tijdig en goed op te vangen gaat de ODMH
door met digitalisering op basis van wat nu reeds landelijk bekend is. Vanuit onze voorsprong praten
we landelijk mee en zijn wij voor veel anderen een voorbeeld. Dit heeft een goede spin-off voor onze
deelnemers. Zij blijven daardoor goed aangehaakt.
Een ander belangrijk thema is duurzaamheid. Onze deelnemers hebben grote ambities op dit vlak. De
ODMH ondersteunt deze ambities en zal dat voortzetten. In de eerste vier maanden heeft
duurzaamheid bestuurlijk veel aandacht gehad binnen de ODMH. Het AB heeft aan de Bestuurlijke
tafel Duurzaamheid de opdracht meegegeven een voorstel aan het algemeen bestuur van de ODMH
te doen voor de intensivering en noodzakelijk geachte versnelling op het gebied van duurzaamheid.
Het gaat om een uitvoeringsagenda op hoofdlijnen, inclusief de bijbehorende personele en financiële
paragraaf voor de komende 4 à 5 jaar. Het streven is om dit onderwerp in de vergadering van het
algemeen bestuur van de ODMH op 12 oktober te agenderen.

