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1. Opening en mededelingen 

De voorzitter opent de vergadering om 14.05 uur en verwelkomt de aanwezigen. 

 

Mededelingen 

De voorzitter deelt het volgende mee: 

* Er is een afmelding ontvangen van de heer Janssen van de provincie Zuid-Holland, de heer Vente 

vervangt mevrouw Blok van de gemeente Krimpenerwaard.  

*  Op 22 december heeft het algemeen bestuur besloten om bodemkwaliteitsgegevens online 

beschikbaar te maken. Dat proces is inmiddels in gang gezet. Het blijkt niet mogelijk om de 

langjarige gegevens volledig te depersonaliseren. Als dit in de gemeenten tot problemen leidt, kan 

men dit melden aan ODMH. 

 
2. Benoeming lid dagelijks bestuur mevrouw Bergman 

Mevrouw Niezen en mevrouw Bergman zijn door de gemeenteraad van Gouda afgevaardigd als lid 

van het AB van de ODMH. De voorzitter draagt mevrouw Bergman voor als lid van het dagelijks 

bestuur. Mevrouw Bergman wordt bij acclamatie benoemd tot lid van het dagelijks bestuur. 

 

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van het AB  

    

Aanwezig : C. van der Kamp (voorzitter), Bodegraven-Reeuwijk 

Mw. D.A. Bergman, Gouda 

J.L. van den Heuvel, Bodegraven-Reeuwijk 

A. Hofstra, Waddinxveen  

J. Hordijk, Zuidplas 

D.B. van Woudenberg, Zuidplas 

E.G. de Leest, Alphen aan den Rijn 

Mw. B.J.A. Leferink, Waddinxveen 

J.P. Neven, Krimpenerwaard 

Mw. H. Niezen, Gouda 

R.A.M. van der Sande, provincie Zuid-Holland 

J. Vente, Krimpenerwaard 

A. Mutter, secretaris 

J.M. Douw, controller 

 

Afwezig : Mw. D. Blok, Krimpenerwaard 

R.A. Janssen, provincie Zuid-Holland  

C.J. van Velzen, Alphen aan den Rijn 

 

Notulist : Mw. E.R. Pelgrom  

Onderwerp : Vergadering van het algemeen bestuur  

Datum : 13 oktober 2016  

Bijlage(n) : n.v.t.  
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3. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
4. Conceptverslag AB-vergadering d.d. 23 juni 2016 
In het verslag wordt de naam van de heer Van Leest gecorrigeerd in De Leest. 
 
Het verslag wordt vastgesteld. 
 

5. FINANCIËN 

5a. 2
e
 managementrapportage 2016  

De heer Douw licht toe dat een positief saldo van 150.000 euro wordt geprognosticeerd. De prognose 

van de eerste managementrapportage is daarmee licht naar beneden bijgesteld. 

Omdat de reserves op orde zijn, zullen de positieve resultaten uiteindelijk terugvloeien naar de 

deelnemers. 

Met ingang van 1 januari 2016 is op omgevingsdiensten en andere overheidsorganisaties de 

vennootschapsbelasting van toepassing. De omgevingsdiensten in den lande werken samen om een 

generieke vrijstelling te verkrijgen voor hun hoofdactiviteiten. Drie activiteiten van ODMH zijn 

waarschijnlijk wel belastingplichtig: de onderverhuur van het pand, de facilitaire dienstverlening die 

daaraan verbonden is en een aantal detacheringen. Omdat deze activiteiten tegen kostprijs worden 

uitgevoerd, zullen ze waarschijnlijk ook voor vijf jaar worden vrijgesteld. Een en ander is echter pas 

definitief zodra de Belastingdienst dat schriftelijk heeft bevestigd. 

 

De heer Neven voegt toe dat normaal gesproken alleen bij de jaarrekening toevoegingen aan het 

weerstandsvermogen worden gedaan. De accountant adviseerde echter om op dit moment een 

bedrag van 28.720 euro toe te voegen. Het dagelijks bestuur stelt voor dat advies over te nemen, 

mede omdat het een gering bedrag betreft. 

 

De heer De Leest vraagt waarom structureel sprake is van een tekort op de apparaatskosten. De 

toelichting is nu vrij algemeen. 

 

De heer Van den Heuvel vraagt of de bijstelling van het saldo het gevolg is van onderproductie. Ook 

wil hij weten wat er gebeurt als deelnemers minder afnemen dan overeengekomen. Met terugbetaling 

als gevolg daarvan zouden het vooraf vastgestelde model en de stabiliteit van de organisatie onder 

druk komen te staan. Gemeenten zouden minder afname van de diensten dan eenvoudigweg als 

bezuinigingsmaatregel kunnen inboeken. 

 

De heer Neven zegt dat er inderdaad sprake is van onderproductie vanuit een gemeente. Daar zijn en 

worden gesprekken over gevoerd. ODMH levert inspanningen om ervoor te zorgen dat de productie 

op het streefgetal uitkomt. 

 

De heer Mutter geeft aan dat de productiecijfers in de afgelopen jaren vrijwel altijd op of boven de 

100% hebben gelegen. Het is dus niet zo dat onderproductie het gevolg is van structurele 

bezuinigingen. Onderproductie van minder dan 95% geeft wel recht op restitutie van bijdragen, maar 

niet op verlaging van de begrote bijdrage van een deelnemer. Hij ziet het als zijn taak als 

opdrachtnemer om de productie op 100% te brengen en stuurt daar ook op. Bij onderproductie 

worden gesprekken met de opdrachtgever gevoerd. In de huidige cijfers is sprake van een incident. 

Als een trend zichtbaar wordt waarbij de bijdragen van deelnemers structureel te hoog zijn, worden 

gesprekken met de desbetreffende deelnemer gevoerd over mogelijke maatregelen in of buiten de 

organisatie. 
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Mevrouw Bergman vraagt of de cijfers losstaan van autonome ontwikkelingen. 

 

De heer Mutter beaamt dit. Voorzichtigheidshalve is de prognose voor het resultaat verlaagd. 

ODMH is al sinds 2007 bezig met verregaande digitalisering. Alle archieven zijn nu digitaal. Op dit 

moment wordt gestudeerd op de digitaliseringsvereisten in de Omgevingswet. In dat kader wordt 

bijvoorbeeld al alle bodeminformatie die beschikbaar is gedigitaliseerd, voor zover dat nog niet 

gebeurd is. Klantgerichtheid en hoge serviceniveaus staan bij ODMH hoog in het vaandel. Het Rijk zal 

ook op dat gebied verdergaande eisen stellen in de Omgevingswet. Het is niet te verwachten dat dit 

tot extra kosten voor deelnemers leidt. 

 

De heer Douw zegt dat in de marap de apparaatskosten voor ICT gestegen zijn, maar dat deze 

stijging o.a. het gevolg is van de manier waarop deze kosten intern zijn gefinancierd. Daarnaast heeft 

de ODMH als ambitie om op dit punt voorop te lopen en investeert dus ook extra. Per saldo zijn de 

kosten voor ICT laag bij de ODMH, ook vergeleken met andere omgevingsdiensten. 

 

De 2
e
 managementrapportage 2016 wordt vastgesteld. 

 

5b. Reactie bevindingen Deloitte 2015 

 

Er zijn geen opmerkingen. De reactie wordt verzonden. 

 

6. Concept jaarkalender 2017 

De jaarkalender wordt vastgesteld. 

 

7. Rondvraag 

De heer Hofstra neemt voorlopig de portefeuille waar van zijn collega De Jong in verband met het 

afbranden van diens bedrijf. 

 

De voorzitter wenst de heer De Jong namens het AB veel sterkte. 

 

8. Sluiting 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en inbreng en sluit de vergadering om 14.25 

uur. 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur d.d. 16 maart 2017 

 

De secretaris, De voorzitter, 

 

 

 

A. Mutter C. van der Kamp  
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Actielijst 

 

N.a.v. Actie Wie Einddatum 

AB 

23 06 2016 

Risicoanalyse opnemen in P&C-cyclus en 

periodiek agenderen voor AB. 

 

Secretaris  

 

 

 

 


