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1 Inleiding 
 

De eerste managementrapportage van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) is opgesteld 

aan de hand van de realisatiecijfers van januari tot en met april 2016. Op basis van de gerealiseerde 

productiecijfers en de financiële stand van zaken wordt een actuele prognose afgegeven worden. 

 

Het begrotingsjaar 2016 is het eerste ‘reguliere’ begrotingsjaar sinds de oprichting van de ODMH in 

juli 2012. Sindsdien vonden (financieel) ingrijpende gebeurtenissen plaats als de overkomst van 

diverse BWT-afdelingen èn de gemeente Alphen aan den Rijn, ingrijpende verbouwingen en 

bezuinigingen. In 2016 is sprake van een vlak uitvoeringsjaar dat als goede basis kan dienen voor 

verdere vergelijkingen. Deze Marap kent twee compartimenten: milieu en BWT. De (financiële-) 

scheiding tussen deze hoofdactiviteiten is zoveel mogelijk aangebracht op basis van formatie. Deze 

verdeelsleutel wordt nog geijkt in aanloop naar de volgende (tweede) managementrapportage.  

 

Op grond van de cijfers over de eerste maanden van 2016 kunnen nog weinig richtinggevende 

conclusies worden getrokken. Noch ten aanzien van de productie (en de daaraan gerelateerde 

opbrengsten), noch ten aanzien van de kosten kan nu reeds een scherpe eindejaarsprognose worden 

gegeven. Gelet op het belang van een stabiel eindejaarsresultaat zal de uitvoering nauwgelet worden 

gevolgd.  

    

Via deze managementrapportage wordt voorgesteld om de begroting van de ODMH voor het lopende 

jaar aan te passen aan de actuele cijfers. De voorlopige prognose voor het jaar 2016 bedraagt 

€ 200.000 positief. Dit bedrag hangt (o.a.) samen met een verwachte onderuitputting op externe 

inhuur en met extra projectinkomsten. Op grond van ervaringscijfers wordt ingeschat dat € 110.000,- 

valt toe te schrijven aan BWT, terwijl € 90.000,- milieu-gerelateerd is. Bij de bestemming van het 

(eventuele) positieve resultaat over 2016 zal een door een externe partij gevalideerde risicoanalyse 

worden betrokken. 

 

 

1.1 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt de prognose van de ODMH voor het jaar 2016 beschreven. Hier zijn ook de 

uitgangspunten voor deze prognose benoemd. Hoofdstuk 3, 4 en 5 bevatten informatie over 

respectievelijk het programma Milieu, het programma Bouw- en woningtoezicht en over 

Bedrijfsvoering. Hoofdstuk 6 geeft de actuele zaken weer van de reserves en voorzieningen, het 

weerstandsvermogen en de investeringskredieten.  

De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende begrotingswijziging is 

opgenomen in hoofdstuk 7.  
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2 Financiële samenvatting 
Onderstaande prognose voor het lopende boekjaar is gebaseerd op de begroting 2016, op de 

ontwikkelingen die plaatsvinden in 2016 en op realisatiecijfers van de eerste vier maanden. Deze 

prognose toont een positief totaalresultaat van € 200.000.  

Voorgesteld wordt om de begroting voor het jaar 2016 aan te passen aan de nieuwste inzichten en 

deze managementrapportage dus als begrotingswijziging aan te merken.  

 

2.1 Uitgangspunten 

Op 25 juni 2015 is de programmabegroting van het jaar 2016 vastgesteld door het algemeen bestuur. 

Deze begroting was budgettair neutraal en kende dus een resultaat van nihil. Op basis van de 

realisatiecijfers van de periode januari tot en met april wordt deze nu bijgesteld.  

 

Compartimentering 

In 2015 heeft het algemeen bestuur het besluit genomen tot compartimentering van de milieu- en 

BWT-taken. Op grond hiervan worden in deze managementrapportage het verwachte resultaat en de 

verwachte omvang van de algemene reserve gesplitst in een milieu- en een BWT-aandeel. 

 

Gewijzigde indeling begroting 

De in 2015 vastgestelde programmabegroting voor 2016 – 2019 was een netto begroting, waarin 

naast de programma’s Milieu en Bouw- en woningtoezicht ook Bedrijfsvoering als apart onderdeel 

gepresenteerd werd. Op advies van de accountant wordt met ingang van de jaarrekening 2015 echter 

een andere netto begroting door de ODMH opgesteld. De grootste wijziging hierin betreft de afdeling 

Bedrijfsvoering. De kosten en opbrengsten van deze afdeling worden in de nieuwe opzet naar rato 

verdeeld naar de programma’s Milieu en Bouw- en woningtoezicht en worden dus niet meer apart 

getoond.  

Bijkomend voordeel van deze nieuwe presentatiewijze is dat ook meteen voldaan wordt aan de wens 

tot compartimentering van de begroting en de jaarrekening. In plaats van drie verschillende resultaten 

voor het programma Milieu, het programma Bouw- en woningtoezicht en de afdeling Bedrijfsvoering, 

worden nu slechts de twee resultaten van de programma’s Milieu en Bouw- en woningtoezicht 

gepresenteerd. 

Omdat de nieuwe indeling van de begroting dusdanig afwijkt van de oude indeling, wordt in de 

managementrapportage nagelaten om een cijfermatig vergelijk te maken. Wel worden wijzigingen en 

uitgangspunten tekstueel toegelicht.  

 

2.2 Gewijzigde begroting 

De hierna getoonde prognose is een netto begroting volgens de gewijzigde opzet. Dit betekent dat 

slechts de externe geldstromen gepresenteerd worden. Interne doorberekeningen (per saldo nihil) zijn 

hierin niet meegenomen.  
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In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven. 

 

Voor een toelichting op de kostensoorten wordt verwezen naar het hoofdstuk 2.3. 

 

2.3 Toelichting kosten- en opbrengstensoorten 

In de tabellen van hoofdstuk 2.2 en ook in latere hoofdstukken worden de baten en lasten 

weergegeven in diverse kosten- en opbrengstensoorten. Hierna volgt per soort een korte uiteenzetting 

van de kosten en opbrengsten, die onder deze posten verantwoord worden. 

 

Baten: 

- Contractuele bijdragen: Contractuele bijdragen conform de jaarprogramma’s voor Milieu en BWT; 

- Overige bijdragen: Overige inkomsten en interne financieringsbaten; 

- Projectbaten: Projectopbrengsten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het 

exploitatieresultaat; 

- Doorberekende bijdragen: Bijdragen in de kosten van onder andere de RMH en de RDOG; 

- Onttrekking reserves: Bijdragen in de exploitatie vanuit de reserves. 

 

Lasten: 

- Personeelskosten: Salarislasten van personeel van de ODMH, inclusief ingehuurd personeel; 

- Bijkomende personeelskosten: Kosten ten behoeve van het personeel, zoals reiskosten en 

scholingskosten; 

- Apparaatskosten: Diverse kosten, zoals leaseauto’s, automatiseringskosten, huisvestingslasten 

en kapitaallasten; 

- Directe productkosten: Algemene kosten, zoals werkbudgetten; 

- Projectlasten: Projectlasten, deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het 

exploitatieresultaat; 

Baten

Contractuele bijdragen -11.684.915 -5.152.834 -16.837.748

Overige bijdragen -769.853 -430.577 -1.200.430

Projectbaten -2.473.195 -100.000 -2.573.195

Doorberekende Bijdragen -259.903 -96.133 -356.036

Onttrekking reserves -403.446 -180.017 -583.463

Totaal Baten -15.591.312 -5.959.561 -21.550.872

Lasten

Personeelskosten 10.248.615 4.496.801 14.745.416

Bijkomende Personeelskosten 362.392 142.452 504.844

Apparaatskosten 2.139.950 1.047.020 3.186.970

Directe productkosten 133.700 8.000 141.700

Projectlasten 2.491.381 100.000 2.591.381

Financieringslasten 97.714 45.658 143.372

Dotatie reserves 28.043 9.146 37.189

Totaal lasten 15.501.795 5.849.078 21.350.872

Saldo baten en lasten -89.517 -110.483 -200.000

1ͤ Managementrapportage 2016 Milieu
Bouw- en 

Woningtoezicht
Totaal
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- Financieringslasten: Rentelasten op opgenomen gelden; 

- Dotatie reserves: Bijdragen vanuit de exploitatie aan de reserves.  
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3 Programma Milieu 
De Omgevingsdienst Midden-Holland is de dienst die in Midden-Holland in opdracht van de 

gemeenten in de regio en de provincie Zuid-Holland taken uitvoert op het gebied van de fysieke 

leefomgeving. De omgevingsdienst is uitvoerder van de wettelijke milieutaken, vergunningverlening en 

handhaving van bedrijven en de controle en toetsing van specialistische milieu- en 

veiligheidsaspecten. Daarnaast geeft zij specialistisch milieuadvies, beoordeelt en begeleidt zij 

projecten. De omgevingsdienst werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en wil 

daarbij de rechterhand zijn van de deelnemende partijen. 

 

3.1 Productie 

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

Toelichting 

In de bovenstaande tabel is de productie van Milieu na de eerste vier maanden in beeld gebracht. Na 

vier maanden is het rekenkundig gemiddelde 33%.  

De hierboven getoonde productiecijfers zijn voor de meeste deelnemende organisatieslager dan het 

gemiddelde. Toch is de verwachting dat de jaareindeverwachtingen rond de 100% zullen zijn. 

 

3.2 Kritische Prestatie Indicatoren 

Na vier maanden ziet het resultaat van de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) er als volgt uit: 

 

Organisatie

geleverd begroot % geleverd begroot % geleverd begroot % geleverd begroot %

Bodegraven Reeuwijk 4.199 12.572 33% 1.079 4.027 27% 663 1.111 60% 323 1.118 29%

Alphen aan den Rijn 7.945 31.065 26% 2.985 11.334 26% 1.030 4.279 24% 1.028 3.109 33%

Gouda 4.082 14.774 28% 933 4.204 22% 362 1.016 36% 647 2.142 30%

Krimpenerwaard 4.632 17.958 26% 1.039 6.449 16% 1.023 2.186 47% 530 1.769 30%

Waddinxveen 2.963 8.208 36% 1.002 2.691 37% 378 661 57% 245 871 28%

Zuidplas 3.509 14.749 24% 943 5.493 17% 460 1.162 40% 390 1.330 29%

Provincie Zuid-Holland 10.410 35.056 30% 3.179 12.327 26% 720 2.656 27% 1.720 4.265 40%

Eindtotaal 37.740 134.382 28% 11.160 46.525 24% 4.636 13.071 35% 4.883 14.604 33%

Organisatie

geleverd begroot % geleverd begroot % geleverd begroot % geleverd begroot %

Bodegraven Reeuwijk 461 1.550 30% 616 1.321 47% 972 3.009 32% 85 436 19%

Alphen aan den Rijn 924 3.305 28% 732 3.074 24% 982 4.458 22% 264 1.506 18%

Gouda 437 1.335 33% 575 1.806 32% 927 3.583 26% 201 688 29%

Krimpenerwaard 811 3.050 27% 360 1.123 32% 749 2.864 26% 120 517 23%

Waddinxveen 262 1.042 25% 223 595 37% 685 2.055 33% 167 293 57%

Zuidplas 396 1.670 24% 328 1.116 29% 908 3.555 26% 84 423 20%

Provincie Zuid-Holland 3.466 10.290 34% 234 750 31% 701 3.128 22% 390 1.640 24%

Eindtotaal 6.757 22.242 30% 3.068 9.785 31% 5.924 22.652 26% 1.311 5.503 24%

Bodem en Archeologie Geluid, Lucht en EV ROM en Duurzaamheid Juridisch

ODMH Totaal Toezicht en Handhaving Vergunningverlening Algemeen
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Toelichting 

Binnen de afdeling Expertise zien de KPI’s er redelijk goed uit. Aandachtspunt is de termijn van de 

beoordeling van ruimtelijke plannen van derden (RO.01). Hier wordt uitgezocht waar de lagere score 

vandaan komt, en worden passende maatregelen getroffen.  

 

De KPI’s van de afdeling Bedrijven zijn flink verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Verwachting is dat 

dit in de loop van het jaar verder zal verbeteren. Medewerkers hebben een personal dashboard 

waarmee zij KPI’s goed in beeld hebben en tijdig actie kunnen ondernemen.  

 

3.3 Financiën 

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma Milieu in 2016. Omdat op advies van 

de accountant de indeling en opzet van de begroting en de jaarrekening veranderd is, wordt in deze 

managementrapportage geen vergelijking gemaakt met de programmabegroting 2016, die nog in de 

oude stijl opgemaakt was. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.1 

Uitgangspunten.  

 

Expertise Status 4MR

90% van de ontvangen taken wordt binnen de afgesproken termijn uitgevoerd J 90%

90% van de uitgaande adviezen geschiedt binnen de geldende termijnen K 85%

Aandeel gerealiseerde producten RO.01 binnen termijn is minimaal 90% L 78%

Per einde schooljaar is met het Zwanebloemaanbod minimaal 80% van de basisscholen in Midden-Holland bereikt J 83%

95% van de getoetste besluiten blijft in stand J 100%

Bedrijven Status 4MR

Hercontroles binnen 3 weken na verstrijken termijn uitgevoerd K 86%

85% van de 8.40 meldingen binnen 3 weken afgehandeld K 80%

90% van de helpdeskvragen wordt binnen 5 werkdagen beantwoord J 92%

legenda

doelstelling gehaald - voortgang in lijn met de doelstelling J

doelstelling net niet gehaald - voortgang net onder de lijn van de doelstelling K

doelstelling niet gehaald - voortgang niet in lijn met doelstelling - actie nodig L
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In deze managementrapportage wordt voor het programma Milieu positief resultaat van bijna € 90.000 

geprognosticeerd.  

 

Opbrengsten 

Het programma Milieu is in 2016 uitgebreid met de taken van de complete gemeente Alphen aan den 

Rijn. De bijdragen uit alle jaarprogramma’s bedragen in 2016 circa € 11,5 miljoen. De 

lumpsumperiode van de provincie Zuid-Holland is beëindigd, zodat voor alle deelnemende 

organisaties productfinanciering van toepassing is. De VVGB-taken worden in 2016 niet meer apart bij 

de gemeenten in rekening gebracht en maken nu onderdeel uit van de jaarprogramma’s. Wel is er in 

2016 een wijziging opgetreden betreffende de BRZO-taken. Deze taken zijn door de provincie 

gemandateerd aan de DCMR en ook het budget is daarnaartoe verschoven. De door de ODMH 

uitgevoerde werkzaamheden, worden met ingang van 2016 in rekening gebracht bij de DCMR.  

Naast de opbrengsten uit de jaarprogramma’s kent het programma inkomsten uit detachering van 

personeel, projectopbrengsten en naar rato doorbelaste inkomsten van de afdeling Bedrijfsvoering, 

zoals voor huur en verleende diensten aan bijvoorbeeld de GGD en de RMH. 

 

Projecten 

De projectlasten en dus ook de projectbaten zijn fors in 2016. Een paar projecten die zich tot 2016 

nog in de voorbereidingsfase bevonden, komen in 2016 in de uitvoeringsfase. Voorbeelden hiervan 

zijn bodemsaneringen op zogenaamde spoedlocaties en het treffen van gevelmaatregelen voor 

geluidsanering. Zo is in de eerste vier maanden van het jaar de bodem gesaneerd van de voormalige 

loodwitfabriek in Bodegraven en is een start gemaakt met de geluidsisolatie van 49 woningen in 

Boskoop. Daarnaast wordt in opdracht van de provincie Zuid-Holland een vervolg gegeven aan de 

afdekking van verontreinigde slootdempingen in het kader van het Bodembeheerplan 

Krimpenerwaard. Tot en met 2014 werden deze werkzaamheden verricht door de Stichting 

Baten

Contractuele bijdragen -11.684.915

Overige bijdragen -769.853

Projectbaten -2.473.195

Doorberekende Bijdragen -259.903

Onttrekking reserves -403.446

Totaal Baten -15.591.312

Lasten

Personeelskosten 10.248.615

Bijkomende Personeelskosten 362.392

Apparaatskosten 2.139.950

Directe productkosten 133.700

Projectlasten 2.491.381

Financieringslasten 97.714

Dotatie reserves 28.043

Totaal lasten 15.501.795

Saldo baten en lasten -89.517

1ͤ Managementrapportage 2016 Milieu
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Bodembeheer Krimpenerwaard. Met ingang van 2015 zijn de werkzaamheden ondergebracht bij de 

ODMH en is de stichting in liquidatie. De verwachting is dat de opheffing van de stichting in 2016 

afgerond wordt en de resterende middelen teruggestort kunnen worden naar de provincie. 

De hiervoor genoemde projecten worden betaald vanuit (subsidie-)bijdragen van de provincie Zuid-

Holland en het ministerie van I&M, die ofwel dit jaar ontvangen worden ofwel in eerdere jaren al 

ontvangen zijn. Ook worden op projectbasis werkzaamheden uitgevoerd voor de deelnemende 

gemeenten, die dan ook voor de financiering ervan zorgen. 

 

Personeelskosten 

De uitbreiding met de milieutaken van Alphen aan den Rijn heeft ook tot een toename in de personele 

sfeer geleid. Per 1 januari 2016 zijn 18 medewerkers uit dienst getreden bij de ODWH en in dienst 

gekomen bij de ODMH. Met de verbouwing van het Midden-Hollandhuis was hiermee al rekening 

gehouden, zodat voor iedereen een werkplek beschikbaar is. 

 

Apparaatskosten 

De getoonde apparaatskosten zijn de kosten die voorheen grotendeels onder Bedrijfsvoering getoond 

werden en nu naar rato verdeeld zijn naar de twee programma’s. Deze kosten bestaan onder andere 

uit huisvesting- , automatiserings- en afschrijvingskosten. 

 

Financieringslasten 

De getoonde financieringslasten bestaan uit de rentelasten op de langlopende geldlening die in 2015 

overgenomen is van de RMH ter financiering van het Midden-Hollandhuis. Ook de rentelasten zijn 

naar rato verdeeld naar de twee programma’s. 

 

Mutaties reserves 

De begrote mutaties in de reserves zijn weergegeven in hoofdstuk 6.1 Reserves en voorzieningen. 

Daar worden alle mutaties ook toegelicht. 
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4 Programma Bouw- en woningtoezicht 
De Omgevingsdienst Midden-Holland is de dienst die in Midden-Holland in opdracht van de 

gemeenten Bodegraven Reeuwijk, Gouda, Waddinxveen, Zuidplas en de provincie Zuid-Holland taken 

uitvoert op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht (BWT). De omgevingsdienst is uitvoerder van de 

wettelijke BWT-taken, vergunningverlening, toezicht en handhaving van burgers en bedrijven. De 

omgevingsdienst werkt aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving en wil daarbij de 

rechterhand zijn van de deelnemende partijen. 

 

4.1 Productie 

De voortgang van de productie kan als volgt worden weergegeven: 

 

 

 

Toelichting 

In de bovenstaande tabel is de productie van BWT na de eerste vier maanden in beeld gebracht. Na 

vier maanden is het rekenkundig gemiddelde 33%. 

De hierboven getoonde productiecijfers zijn lager dan het gemiddelde. De verwachting is dat de 

jaareindeverwachtingen rond de 100% zullen zijn. 

 

4.2 Kritische Prestatie Indicatoren 

Na vier maanden ziet het resultaat van de kritische prestatie-indicatoren (KPI’s) er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

Toelichting 

Van de aanvragen om vergunning  wordt 99% binnen de wettelijke termijn verleend. Dit is een stijging 

ten opzichte van vorig jaar. De afhandeling van de WOB-verzoeken heeft zelfs een score van 100%.  

 

Gemeente

geleverd begroot % geleverd begroot % geleverd begroot %

Bodegraven Reeuwijk 5.003 15.588 32% 921 3.958 23% 2.203 6.131 36%

Gouda 6.017 19.487 31% 2.168 6.676 32% 2.057 7.190 29%

Waddinxveen 3.196 10.475 31% 977 4.317 23% 1.449 4.206 34%

Zuidplas 4.379 17.269 25% 1.179 4.485 26% 1.670 6.500 26%

Eindtotaal 18.595 62.819 30% 5.245 19.436 27% 7.379 24.027 31%

Gemeente

geleverd begroot % geleverd begroot % geleverd begroot %

Bodegraven Reeuwijk 626 2.146 29% 452 1.465 31% 801 1.888 42%

Gouda 745 1.945 38% 434 1.443 30% 613 2.233 27%

Waddinxveen 309 576 54% 214 631 34% 247 745 33%

Zuidplas 503 2.036 25% 114 1.445 8% 913 2.803 33%

Eindtotaal 2.183 6.703 33% 1.214 4.984 24% 2.574 7.669 34%

ODMH Totaal Toezicht Vergunningverlening

Juridische aspecten Handhaving Diversen

Bouw- en Woningtoezicht Status 4MR

Op 95% van de aanvragen om vergunning wordt binnen de wettelijke termijn beslist J 99%

WOB-verzoeken worden in 90% van de gevallen binnen de wettelijke termijn afgehandeld J 100%

legenda

doelstelling gehaald - voortgang in lijn met de doelstelling J

doelstelling net niet gehaald - voortgang net onder de lijn van de doelstelling K

doelstelling niet gehaald - voortgang niet in lijn met doelstelling - actie nodig L
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4.3 Financiën 

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma Bouw- en woningtoezicht in 2016. 

Zoals bij het programma Milieu al vermeld is, is op advies van de accountant de indeling en opzet van 

de begroting en de jaarrekening veranderd. Hierdoor wordt in deze managementrapportage geen 

vergelijking gemaakt met de programmabegroting 2016, die nog in de oude stijl opgemaakt was. Voor 

een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.1 Uitgangspunten. 

 

 

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van ruim € 110.000 geprognosticeerd 

voor het programma Bouw- en woningtoezicht.  

 

Opbrengsten 

Met ingang van 2016 is voor alle vier de gemeenten productfinanciering van toepassing op de BWT-

taken. In overleg met de gemeenten zijn de jaarprogramma’s opgesteld op basis van reële 

verwachtingen voor het jaar 2016. Als gevolg daarvan wijken voor drie van de vier gemeenten de 

bijdragen voor 2016 af van de in de programmabegroting 2016 gepresenteerde bijdragen. In totaal is 

in de jaarprogramma’s bijna 8.000 uur meer opgenomen dan aanvankelijk begroot. 

Naast de opbrengsten uit de jaarprogramma’s kent het programma inkomsten uit detachering van 

personeel, projectopbrengsten en naar rato doorbelaste inkomsten van de afdeling Bedrijfsvoering, 

zoals voor huur en verleende diensten aan bijvoorbeeld de GGD en de RMH. 

 

Projecten 

Binnen het programma BWT worden slechts in geringe mate werkzaamheden op projectbasis 

uitgevoerd. Asbestadvisering is bij alle vier de gemeenten nu opgenomen in de jaarprogramma’s en 

wordt dus niet meer buiten jaarprogramma afgerekend. Onder de projecten wordt slechts de 

advisering voor de BRIKS-taken van de provincie verantwoord (het betreft hier een voorschot). Voor 

Baten

Contractuele bijdragen -5.152.834

Overige bijdragen -430.577

Projectbaten -100.000

Doorberekende Bijdragen -96.133

Onttrekking reserves -180.017

Totaal Baten -5.959.561

Lasten

Personeelskosten 4.496.801

Bijkomende Personeelskosten 142.452

Apparaatskosten 1.047.020

Directe productkosten 8.000

Projectlasten 100.000

Financieringslasten 45.658

Dotatie reserves 9.146

Totaal lasten 5.849.078

Saldo baten en lasten -110.483

1ͤ Managementrapportage 2016
Bouw- en 

Woningtoezicht
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2016 heeft de ODMH hiervoor een budget van de provincie ontvangen van € 100.000. De bestedingen 

voor de BRIKS-taken lopen in de eerste vier maanden van het jaar in de pas van het budget. 

 

Personeelskosten 

Het afnemen van meer uren door de gemeenten heeft tot gevolg dat binnen de afdeling Bouw- en 

woningtoezicht meer personeel nodig is. Door een deel van het personeel in te huren is het mogelijk 

om aan de pieken te kunnen voldoen en bij dalingen in de vraag niet in de problemen te komen. Om 

de inhuur van personeel zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, maakt de ODMH ofwel gebruik van 

een inhuurdesk, ofwel wordt ingehuurd via payroll-contracten. Deze laatste vorm is onlangs opnieuw 

aanbesteed. 

 

Apparaatskosten 

De getoonde apparaatskosten zijn de kosten die voorheen grotendeels onder Bedrijfsvoering getoond 

werden en nu naar rato verdeeld zijn naar de twee programma’s. Deze kosten bestaan onder andere 

uit huisvesting- , automatiserings- en afschrijvingskosten. 

 

Financieringslasten 

De getoonde financieringslasten bestaan uit de rentelasten op de langlopende geldlening die in 2015 

overgenomen is van de RMH ter financiering van het Midden-Hollandhuis. Ook de rentelasten zijn 

naar rato verdeeld naar de twee programma’s. 

 

Mutaties reserves 

De begrote mutaties in de reserves zijn weergegeven in hoofdstuk 6.1 Reserves en voorzieningen. 

Daar worden alle mutaties ook toegelicht. 
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5 Bedrijfsvoering 
De afdeling Bedrijfsvoering levert niet alleen diensten aan de overige afdelingen van de ODMH. Ook 

worden diensten aan de RMH (voorheen: ISMH) en de RDOG geleverd. Dit gebeurt op basis van 

dienstverleningsovereenkomsten met genoemde organisaties. 

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Het welslagen van de 

programma’s is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie en kwaliteit van de 

bedrijfsvoering. De externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. 

 

5.1 Personeel & Organisatie 

In de eerste maanden van 2016 heeft P&O gewerkt aan de implementatie van het nieuwe 

functiewaarderingssysteem HR21 . Naast deze werkzaamheden is P&O druk bezig geweest met 

verdere professionalisering van e-HRM en met de invoering van de nieuwe Cao.   

 

5.2 Automatisering 

De eerste 4 maanden van het jaar hebben in het teken gestaan van het plannen en optimaliseren van 

onze ICT omgeving. Ter ondersteuning van het primair proces zijn we begonnen met een pilot voor 

het creëren van een personal dashboard voor de medewerkers om de betrokkenheid met de 

organisatie te vergroten alsmede het management snel en direct inzicht te geven in productiecijfers. 

Met de keuze voor Sharepoint creëren we voor de organisatie ook veel mogelijkheden om onze 

digitalisering verder te verbeteren. 

Het dasboard is onderdeel van het nieuwe intranet welke we op basis van Sharepoint gaan bouwen. 

Daarnaast zal Sharepoint gebruikt worden om de rapportages uit onze datawarehouse te ontsluiten. 

In april zijn we ook van start gegaan met de herinrichting van ons back-up systeem. Met het in gebruik 

nemen van dit systeem hebben we ook de mogelijkheid om van onze complete architectuur een 

OTAP-omgeving (Ontwikkel, Test, Acceptatie, Productie) te maken. Hierdoor zal de beschikbaarheid 

en stabiliteit van alle systemen nog meer verbeterd worden, aangezien updates, patches en nieuwe 

applicaties goed getest kunnen worden in een vergelijkbare omgeving alvorens deze in de productie 

worden genomen. 

 

Functioneel & applicatiebeheer 

In de eerste vier maanden is gewerkt aan een aantal projecten: 

 Het afronden van de aansluiting op MijnOverheid voor wat betreft Berichtenbox en Lopende 

zaken. Hiermee wordt het mogelijk om digitaal post te verzenden aan burgers en om burgers op 

de hoogte te houden van de voortgang van zaken die lopen bij de ODMH. 

 De update van de koppeling naar het Omgevingsloket Online (OLO). 

 De start van de implementatie van DigEplan, een tool waarmee volledig digitale toetsing van 

bijvoorbeeld bouwplannen nog eenvoudiger wordt. 

 Het verkrijgen van een eigen autorisatie op de landelijke voorziening Basisregistratie Personen 

(BRP, voorheen de GBA-V). 

 In samenwerking met onze leverancier Roxit is gestart met de ontwikkeling van de module, aan de 

hand waarvan later dit jaar gestart kan worden met grotendeels geautomatiseerde publicatie van 

bekendmakingen van vergunningen en meldingen naar https://www.officielebekendmakingen.nl/ 

 Verdere inrichting van het datawarehouse op basis waarvan nu ook de productiecijfers worden 

bepaald. 
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5.3 Huisvesting 

Eind 2015 is het stof neergedaald en is de verbouwing van het Midden-Hollandhuis afgerond. In 2016 

worden nog slechts afrondende werkzaamheden verricht, zoals het ophangen van foto’s en dergelijke. 

Vanaf dit jaar is de ODMH op het gebied van huisvesting in een (financieel) stabiele situatie gekomen, 

waarin de dagelijkse kosten uit de lopende exploitatie geboekt worden en het groot onderhoud uit de 

hiervoor bestemde voorziening. Jaarlijks wordt een storting van ruim € 91.000 gedaan in de 

voorziening om deze op peil te houden en het groot onderhoud gedurende een tijdsbestek van 20 jaar 

te financieren. 
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6 Reserves, voorzieningen en investeringen 
 

6.1 Reserves en voorzieningen 

Hieronder volgt een overzicht van de reserves en voorzieningen en de in 2016 geraamde mutaties 

daarin:  

 

 

 

Onderstaand volgt per reserve of voorziening een toelichting op de mutaties in 2016.  

 

Algemene reserve 

In deze managementrapportage wordt een eenmalige storting in de algemene reserve voorgesteld. 

Begin 2016 is de risicoanalyse geactualiseerd en is het weerstandsvermogen bepaald op € 1.522.500. 

Door in 2016 € 28.720 toe te voegen aan de algemene reserve komt deze op het niveau van het 

weerstandsvermogen. 

 

Bestemmingsreserve Automatisering 

Deze bestemmingsreserve wordt ingezet voor de dekking van de kapitaallasten van de investeringen 

voor automatisering. Deze reserve bedroeg oorspronkelijk ruim € 120.000 en wordt gedurende 20 jaar 

als dekkingsmiddel ingezet. 

 

Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten 

Jaarlijks wordt een bedrag ter grootte van 100 uur toegevoegd aan deze reserve om de actualisatie 

van de bodemkwaliteitskaarten te financieren. De huidige kaarten zijn vanuit financieel oogpunt 

bekeken volledig afgeschreven. 

 

 

 

Omschrijving     Boekwaarde               

per                      

1-1-2016 

Onttrekkingen Stortingen  Boekwaarde                 

per                     

31-12-2016

Reserves

Algemene Reserve 1.493.780 0 28.720 1.522.500

Bestemmingsreserve Automatisering 115.421 6.075 0 109.346

Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten 93.729 0 8.469 102.198

Bestemmingsreserve Verbouwing 626.400 32.968 0 593.432

Bestemmingsreserve Digitalisering 142.500 7.500 0 135.000

Bestemmingsreserve Externe Veiligheid 87.307 18.186 0 69.121

Bestemmingsreserve Vakantiegeld 418.734 418.734 0 0

Bestemmingsreserve Frictiekosten 300.000 100.000 0 200.000

Totaal reserves 3.277.871 583.463 37.189 2.731.597

Voorzieningen

Voorziening Personeel 248.924 186.025 0 62.899

Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis 764.187 169.575 91.598 686.210

Totaal voorzieningen 1.013.111 355.600 91.598 749.109

Totaal reserves en voorzieningen 4.290.982 939.063 128.787 3.480.706

2016
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Bestemmingsreserve Verbouwing 

Deze reserve is gevormd vanuit voorgaande jaarresultaten om de toekomstige kapitaallasten van de 

verbouwing van het Midden-Hollandhuis te dekken. De reserve wordt gedurende 20 jaar ingezet, 

hetgeen gelijk loopt met de afschrijvingstermijn van de verbouwing. 

 

Bestemmingsreserve Digitalisering 

Ook deze reserve is bestemd om kapitaallasten te dekken. Deze kapitaallasten betreffen 

investeringen die gedaan zijn in het kader van de invoering van het flexwerken. Deze reserve bedroeg 

oorspronkelijk € 150.000 en wordt gedurende 20 jaar als dekkingsmiddel ingezet. 

 

Bestemmingsreserve Externe Veiligheid 

In 2014 is € 100.000 weggezet in de bestemmingsreserve Externe Veiligheid. Deze gelden worden 

gebruikt ter dekking van het gedeeltelijk wegvallen van de provinciale subsidie met ingang van 2015. 

Voor 2016 is de verwachting dat de onttrekking aan de reserve beperkt kan worden tot ruim € 18.000. 

 

Bestemmingsreserve Vakantiegeld 

De invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB) leidt tot een systeemwijziging in de 

vakantiegeldreservering. Tot 2016 was het op grond van het BBV niet toegestaan om de te reserveren 

voor de vakantiegeldschuld aan het einde van een boekjaar. Met ingang van 2016 wordt dat door de 

invoering van het IKB verplicht. Dit leidt dot een eenmalige, extra last aan vakantiegeld in 2016. In 

2014 is hiervoor al een bestemmingsreserve gecreëerd, welke in 2016 vrij zal vallen. Hierdoor wordt 

de eenmalige last geneutraliseerd. 

 

Bestemmingsreserve Frictiekosten 

In 2015 is de eenmalige vergoeding ontvangen van het ISMH voor het opzeggen van de 

dienstverleningsovereenkomst met de ODMH. In 2014 is deze vergoeding door de algemeen besturen 

van de ODMH en het ISMH vastgesteld op € 400.000. Omdat deze vergoeding bedoelt is ter dekking 

van wegvallende inkomsten in de jaren 2015 en verder, is een deel van het ontvangen bedrag in de 

nieuw te vormen bestemmingsreserve Frictiekosten gestort. In 2016 wordt € 100.000 onttrokken aan 

deze reserve. 

 

Voorziening personeel 

In 2016 wordt uitvoering gegeven aan afspraken die in eerdere jaren gemaakt zijn over vervroegde 

pensionering van medewerkers. De kosten daarvan worden betaald vanuit de voorziening personeel 

 

Voorziening Onderhoud Midden-Hollandhuis 

Met de aankoop van het Midden-Hollandhuis van het voormalige ISMH is de voorziening voor het 

meerjarig onderhoud ook overgenomen. In 2015 is de verbouwing van het pand afgerond en is het 

meerjaren onderhoudsplan (MJOP) geactualiseerd. Op basis van het nieuwe MJOP is ook de 

jaarlijkse bijdrage aan de voorziening geactualiseerd. Deze bedraagt nu jaarlijks ruim € 91.000. Aan 

uitgaven in 2016 is in het MJOP een bedrag van bijna € 170.000 geraamd. 
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6.2 Weerstandsvermogen 

Het benodigde weerstandsvermogen zal als gevolg van deze managementrapportage geen 

wijzigingen ondergaan. Begin dit jaar is bij het opstellen van de jaarrekening 2015 en de 

programmabegroting 2017 – 2020 de risicoanalyse geactualiseerd. Deze dient ook in deze 

managementrapportage als uitgangspunt. 

 

Het verloop van het weerstandsvermogen in de jaren 2013 tot en met 2016 ziet er als volgt uit: 

 

 

 

Aan de hand van de geactualiseerde risicoanalyse is het streefsaldo voor het weerstandsvermogen 

bepaald op € 1.522.500. Na de resultaatverdeling van de jaarrekening 2015 bedraagt het werkelijke 

saldo € 1.493.780. In deze managementrapportage wordt daarom voorgesteld om in 2016 een 

eenmalige dotatie te doen aan de algemene reserve van € 28.720. Hiermee komt het 

weerstandsvermogen op het streefsaldo. 

 

Compartimentering 

In deze managementrapportage wordt naast de splitsing in het resultaat ook de splitsing in het 

weerstandsvermogen aangebracht. Deze splitsing is gebaseerd op de risicoanalyse van de ODMH. 

Deze risicoanalyse is begin 2016 geactualiseerd en wordt ook weergegeven in de Jaarrekening 2015 

en de Programmabegroting 2017 – 2020. In deze analyse is per risico aangegeven of het risico het 

takengebied van milieu, BWT of beide betreft. 

 

De kwantificering van de risico’s ziet er als volgt uit: 

 

Stand 1 januari 322 958 1098 1494

Inbreng door deelnemers 298 - - -

Opheffing bestemmingsreserve WABO 13 - - -

Dotatie aan algemene reserve - - - 29

Resultaat 325 140 396 -

Mutaties 636 140 396 29

Stand 31 december 958 1098 1494 1523

2015 2016
Bedragen x € 1.000

Weerstandsvermogen
2013 2014
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Het voor het programma milieu benodigde weerstandsvermogen bedraagt conform bovenstaande 

risicoanalyse € 810.900. Het aandeel voor het programma BWT bedraagt € 711.600.  

 

 

 

 

 

 

Risico-analyse ODMH Bedrag Kans Factor Bedrag Milieu BWT

(incid.: 1)

            (voorjaar 2016) (s truct.: 4)

Hoog risico (structureel)

Géén

Hoog risico (incidenteel)

Géén

Gemiddeld risico (structureel)

Flexibele schil (te) beperkt 300.000 25% 4 300.000 204.000 96.000

Stagnering natuurlijk verloop 180.000 25% 4 180.000 122.400 57.600

Marktwerking BWT 130.000 25% 4 130.000 0 130.000

Wegvallen additionele opdrachten BWT 200.000 25% 4 200.000 0 200.000

Invoering Vpb-plicht voor overheden 150.000 25% 4 150.000 102.000 48.000

Gemiddeld risico (incidenteel)

Bedrijfsvoering niet in control 200.000 25% 1 50.000 34.000 16.000

BTW-onderzoek 100.000 25% 1 25.000 17.000 8.000

Gering risico (structureel)

Géén

Gering risico (incidenteel)

Personeelsfraude 500.000 1% 1 5.000 3.400 1.600

Integratie ICT systemen 200.000 10% 1 20.000 13.600 6.400

Ziekteverzuim (bovengemiddeld) 200.000 10% 1 20.000 13.600 6.400

Aansprakelijkheidsclaims 500.000 5% 1 25.000 17.000 8.000

Stroomonderbrekingen 150.000 10% 1 15.000 10.200 4.800

Sleutelleveranciers 100.000 10% 1 10.000 6.800 3.200

Europese aanbestedingen (claims) 200.000 10% 1 20.000 13.600 6.400

Arbeidsgerelateerde schade 250.000 5% 1 12.500 8.500 4.000

Subtotaal geidentificeerde/gekwantificeerde risico's: 1.162.500 566.100 596.400

Stelpost niet geidentificeerde/gekwantificeerde risico's: 2% x 18 miljoen 360.000 244.800 115.200

Totaal risico's/benodigd weerstandsvermogen 1.522.500 810.900 711.600
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6.3 Investeringen 

Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen in de investeringskredieten naar aanleiding van deze 

managementrapportage.  

 

 

 

Als afronding van de verbouwing van het Midden-Hollandhuis worden dit jaar nog enkele rekeningen 

ontvangen. Onder andere voor wat decoratiemateriaal. 
  

Investeringen
Programma- 

begroting 2016
Wijziging 1e Marap

Verbouwing Midden-Hollandhuis -                     35.000                35.000                

Automatisering (inclusief FAB) 150.000              150.000              

Apparatuur milieu 30.000                30.000                

Meubilair 35.000                35.000                

Totale investeringen 215.000              35.000                250.000              
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7 Vaststelling 1e Managementrapportage 2016 
 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland, 

• gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 9 juni 2016. 

 

BESLUIT:  

 

• De 1
e
 Managementrapportage 2016 vast te stellen; 

• De gewijzigde begroting 2016 vast te stellen; 

• De mutaties in de reserves vast te stellen conform hoofdstuk 6.1,  

• De investeringsbudgetten vast te stellen conform hoofdstuk 6.3.  

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het algemeen bestuur op 23 juni 2016. 

 

 

De secretaris,       De voorzitter, 

 

 

 

 

A. Mutter       C. van der Kamp 
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Bijlage 1: Bijdragen milieu 
 

 

 
  

Organisatie Uren 

jaarprogramma 

2016

Bijdrage 

jaarprogramma 

2016

Alphen aan den Rijn 31.065               2.630.895           

Bodegraven Reeuwijk 12.572               1.064.740           

DCMR 1.970                 166.839             

Gouda 14.774               1.251.210           

Krimpenerwaard 17.958               1.520.863           

Provincie Zuid-Holland ¹ 35.056               2.968.893           

Waddinxveen 8.208                 695.136             

Zuidplas 14.749               1.249.093           

Totaal 136.352             11.547.668         

¹ Voor de Provincie Zuid-Holland is alleen de structurele bijdrage opgenomen. 

Uurtarief 2016 (afgerond) € 84,69
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Bijlage 2: Bijdragen BWT 
 

 

 

Organisatie Uren 

jaarprogramma 

2016

Bijdrage 

jaarprogramma 

2016

Bodegraven Reeuwijk 15.588                 1.320.148             

Gouda 19.487                 1.650.354             

Waddinxveen 10.475                 887.128                

Zuidplas 17.269                 1.462.469             

Totaal 62.819                 5.320.099             

Uurtarief 2016 (afgerond) € 84,69


