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1 Inleiding 
 

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

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

gerealiseerde productiecijfers èn de financiële stand van zaken wordt een actuele prognose voor het 

begrotingsjaar 2016 afgegeven. 

 

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.  

 

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

jaar aan te passen aan de actuele cijfers, teneinde een rechtmatigheidsbasis te verkrijgen. De 

voorlopige prognose voor het jaar 2016 bedraagt € 150.000 positief. Dit bedrag is € 50.000 lager de 

prognose bij de eerste managementrapportage in mei. We anticiperen hiermee vanuit het 

voorzichtigheidsprincipe op de actuele productiecijfers. In de huidige prognose geldt het uitgangspunt 

dat een productievolume van 100% toch op nagenoeg elk gebied wordt behaald. Hoewel gestuurd 

wordt op dit streefpercentage (100%), kan de feitelijke realisatie invloed hebben op het voorziene 

eindejaarsresultaat. Op dit moment wordt ingeschat dat € 57.000,- valt toe te schrijven aan BWT, 

terwijl € 93.000,- milieu-gerelateerd is. 

 

Tenslotte kan gememoreerd worden dat de ODMH in samenspraak met Deloitte Belastingadviseurs 

voorbereidingen treft voor haar eerste VPB aangifte (in te dienen in het voorjaar 2017, over het 

boekjaar 2016). De identificering van belaste activiteiten krijgt momenteel gestalte, waarbij moet 

worden opgemerkt dat verwacht wordt dat de feitelijke belastingdruk nihil zal zijn en dat mogelijk zelfs 

volledige vrijstelling van aangifte verkregen kan worden. Immers, de ODMH werkt tegen kostprijs. De 

invoering van de VPB heeft daarom hooguit gevolgen voor de administratie. Deze zal op een fiscaal 

houdbare adequate wijze moeten worden ingericht. Ook op dit punt werkt de ODMH nauw samen met 

huisaccountant Deloitte. 

 

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.  

Uiteindelijk komt alle informatie samen in hoofdstuk 7. Hier wordt het verwachte resultaat over het jaar 

2016 weergegeven. De vaststelling van deze managementrapportage en de bijbehorende 

begrotingswijziging is opgenomen in hoofdstuk 8.  
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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 acht maanden. Deze 

prognose toont een positief totaalresultaat van € 150.000.  

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 23 juni 2016 is de eerste managementrapportage van het jaar 2016 vastgesteld door het 

algemeen bestuur. In die rapportage werd een eerste prognose afgegeven voor het lopende boekjaar. 

Deze bedroeg € 200.000 positief. Op basis van de realisatiecijfers van de periode januari tot en met 

augustus wordt deze prognose voorzichtigheidshalve met € 50.000 naar beneden bijgesteld. Er zijn 

verschillende verschuivingen in de opbrengsten en kosten te melden. 

 

Productie 

De productiecijfers voor dit jaar blijven in totaliteit iets achter. De verwachting is dat dit in de laatste 

maanden van het jaar de cijfers (bijna) geheel recht zullen trekken. Hiervoor zijn diverse maatregelen 

getroffen. Deze zijn tweeërlei, enerzijds ter intensivering van de productie en anderzijds ter 

optimalisering van de wisselwerking tussen de deelnemers en de ODMH. In deze 

managementrapportage geldt het streven naar de productiecijfers voor alle deelnemers binnen de 

marge van - 5% en + 5% als uitgangspunt. We gaan er dus ook van uit dat terug- of bijbetaling niet of 

nauwelijks aan de orde zal zijn in 2016. Uit voorzorg wordt bij Bouw- en woningtoezicht wel een 

reservering voor een eventuele terugbetaling van de bijdragen geraamd. Deze bedraagt € 50.000.   

 

Compartimentering 

Net als in de eerste managementrapportage van dit jaar zijn het verwachte resultaat en de verwachte 

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

 

Uitbetaling positief resultaat 

De ODMH voorziet een positief resultaat voor het jaar 2016. Toch lijkt het ons niet verstandig om dit 

voordelige resultaat nu al terug te betalen aan de deelnemers. Hoewel er in de laatste maanden van 

het jaar alles aan gedaan wordt om de productiecijfers op niveau te krijgen, is een voorbehoud op dat 

vlak zeker op zijn plaats.  

 

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; 

Baten

Contractuele bijdragen -11.684.915 -5.102.834 -16.787.749

Overige bijdragen -801.931 -457.198 -1.259.129

Projectbaten -2.645.489 -100.000 -2.745.489

Doorberekende bijdragen -265.388 -96.133 -361.521

Onttrekking reserves -409.729 -180.017 -589.746

Totaal Baten -15.807.452 -5.936.181 -21.743.634

Lasten

Personeelskosten 10.220.166 4.488.205 14.708.370

Bijkomende personeelskosten 361.129 140.571 501.700

Apparaatskosten 2.209.753 1.087.874 3.297.627

Directe productkosten 133.700 8.000 141.700

Projectlasten 2.663.675 100.000 2.763.675

Financieringslasten 97.714 45.658 143.372

Dotatie reserves 28.043 9.146 37.189

Totaal lasten 15.714.179 5.879.454 21.593.633

Saldo baten en lasten -93.273 -56.727 -150.000

2ͤ Managementrapportage 2016 Milieu
Bouw- en 

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

exploitatieresultaat; 

- Financieringslasten: Rentelasten op opgenomen gelden; 

- Dotatie reserves: Bijdragen vanuit de exploitatie aan de reserves.  



 

2
e
 Managementrapportage 2016,  Omgevingsdienst Midden-Holland                 8 van 23  

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: 

 

 

 

 

JEV = jaareindeverwachting 

 

Toelichting 

In de bovenstaande tabel is de productie na acht maanden in beeld gebracht. Gezien het feit dat het 

rekenkundig gemiddelde 67% is, is het duidelijk dat we niet bij alle opdrachtgevers op koers liggen. 

Door de instroom van nieuwe medewerkers en het feit dat er in korte tijd meerdere vacatures 

ontstonden is een achterstand ontstaan. Er zijn halverwege 2016 maatregelen getroffen, waarvan de 

gevolgen reeds zichtbaar zijn als we kijken naar de stijgende lijn in de productie. De jaareinde-

verwachting (JEV) per opdrachtgever, is op basis van de ingevoerde maatregelen opgesteld. Altijd 

wordt gestuurd op een productie van 100%. 

 

Organisatie

geleverd begroot % JEV geleverd begroot % geleverd begroot %

Alphen aan den Rijn 18.204 31.065 59% 96% 6.506 11.334 57% 2.008 4.279 47%

Bodegraven Reeuwijk 7.930 12.572 63% 100% 1.888 4.027 47% 1.134 1.111 102%

Gouda 9.343 14.774 63% 98% 2.563 4.204 61% 978 1.016 96%

Krimpenerwaard 10.517 17.958 59% 98% 2.989 6.449 46% 1.905 2.186 87%

Waddinxveen 5.846 8.208 71% 102% 1.836 2.691 68% 760 661 115%

Zuidplas 8.329 14.749 56% 98% 2.629 5.493 48% 1.129 1.162 97%

Provincie Zuid-Holland 22.659 35.056 65% 99% 7.735 12.327 63% 1.275 2.656 48%

Eindtotaal 82.828 134.382 62% 98% 26.146 46.525 56% 9.189 13.071 70%

ODMH Totaal Toezicht en Handhaving Vergunningverlening

Organisatie Geluid, Lucht, Ec. en Veiligheid

geleverd begroot % geleverd begroot % geleverd begroot %

Alphen aan den Rijn 2.088 3.109 67% 1.925 3.305 58% 2.005 3.264 61%

Bodegraven Reeuwijk 676 1.118 60% 1.005 1.550 65% 1.319 1.489 89%

Gouda 1.333 2.142 62% 811 1.335 61% 1.295 2.052 63%

Krimpenerwaard 1.097 1.769 62% 1.673 3.050 55% 1.020 1.257 81%

Waddinxveen 519 871 60% 578 1.042 55% 669 663 101%

Zuidplas 810 1.330 61% 876 1.670 52% 795 1.273 62%

Provincie Zuid-Holland 2.843 4.265 67% 7.723 10.290 75% 431 750 57%

Eindtotaal 9.366 14.604 64% 14.591 22.242 66% 7.534 10.748 70%

Organisatie

geleverd begroot % geleverd begroot % geleverd begroot %

Alphen aan den Rijn 2.162 3.310 65% 742 1.506 49% 768 958 80%

Bodegraven Reeuwijk 779 1.204 65% 193 436 44% 936 1.637 57%

Gouda 476 822 58% 510 688 74% 1.377 2.515 55%

Krimpenerwaard 466 1.003 47% 272 517 53% 1.095 1.727 63%

Waddinxveen 670 1.103 61% 229 293 78% 585 884 66%

Zuidplas 996 2.131 47% 208 423 49% 886 1.267 70%

Provincie Zuid-Holland 1.290 2.328 55% 765 1.640 47% 597 800 75%

Eindtotaal 6.839 11.901 57% 2.919 5.503 53% 6.244 9.788 64%

ROM Juridisch Duurzaamheid

Algemeen Bodem en Archeologie
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3.2 Kritische Prestatie Indicatoren 

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

 

 

 

 
 

Toelichting 

In sommige gevallen hebben we moeite de kpi te halen. Analyse wijst uit dat de 

termijnoverschrijdingen veroorzaakt zijn in de periode van instroom van nieuwe medewerkers en in de 

vakantieperiode. Daarnaast speelt de wisselwerking tussen de gemeenten en de ODMH een rol. 

Dossiers worden bijvoorbeeld door de deelnemers niet altijd in één keer compleet aangeleverd, 

hetgeen aan onze kant niet altijd goed wordt verwerkt in de termijnen. 

 

Bij de afdeling Bedrijven zien we, dankzij bewustwording en het aanspreken van medewerkers een 

verbeterde score bij de 8.40 meldingen. 

 

3.3 Financiën 

Onderstaand volgt de gewijzigde begroting voor het programma Milieu in 2016. De vergelijkende 

cijfers zijn de begroting conform de 1
e
 managementrapportage van dit jaar. 

 

Expertise Status 8MR

90% van de ontvangen taken wordt binnen de afgesproken termijn uitgevoerd K 86%

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

Aandeel gerealiseerde producten RO.01 binnen termijn is minimaal 90% L 76%

Per einde schooljaar is met het Zwanebloemaanbod minimaal 80% van de basisscholen in Midden-Holland bereikt J 90%

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

Bedrijven Status 8MR

Hercontroles binnen 3 weken na verstrijken termijn uitgevoerd K 84%

85% van de 8.40 meldingen binnen 3 weken afgehandeld J 87%

90% van de helpdeskvragen wordt binnen 5 werkdagen beantwoord K 87%

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 € 93.273 

geprognosticeerd. Ten opzichte van de 1
e
 managementrapportage zijn de volgende mutaties te 

melden: 

 

 

 

Toelichting (bijkomende) personeelskosten 

De mutaties in personeelskosten zijn het gevolg van wijzigingen in het personeelsbestand van de 

ODMH, zowel eigen als ingehuurd personeel. Daarnaast wordt meer inzet in projecten gepleegd. De 

daaraan verbonden personeelslasten worden onder projectlasten verantwoord. 

 

 

Baten

Contractuele bijdragen -11.684.915 -11.684.915 0

Overige bijdragen -801.931 -769.853 -32.078

Projectbaten -2.645.489 -2.473.195 -172.294

Doorberekende bijdragen -265.388 -259.903 -5.485

Onttrekking reserves -409.729 -403.446 -6.283

Totaal Baten -15.807.452 -15.591.312 -216.141

Lasten

Personeelskosten 10.220.166 10.248.615 -28.449

Bijkomende personeelskosten 361.129 362.392 -1.264

Apparaatskosten 2.209.753 2.139.950 69.803

Directe productkosten 133.700 133.700 0

Projectlasten 2.663.675 2.491.381 172.294

Financieringslasten 97.714 97.714 0

Dotatie reserves 28.043 28.043 0

Totaal lasten 15.714.179 15.501.795 212.384

Saldo baten en lasten -93.273 -89.517 -3.756

Milieu 2ͤ  Marap 1ͤ  Marap Mutaties

Milieu

          Mutaties 2e Managementrapportage

Personeelskosten -29             V

Bijkomende personeelkosten -1               V

Apparaatskosten 69              N

Projectlasten 172            N

Overige bijdragen -32             V

Projectbaten -172           V

Doorberekende bijdragen -5               V

Mutaties reserves -6               V

Totaal -37             V 33              N

2016

bedragen x € 1.000,-

incidenteel structureel
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Toelichting 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. De apparaatskosten nemen toe door 

verdergaande automatisering. Ook de daarbij behorende kapitaallasten nemen daardoor structureel 

toe. 

 

Toelichting projecten 

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

nog in de voorbereidingsfase bevonden, zijn in 2016 in de uitvoeringsfase gekomen. Voorbeelden 

hiervan zijn bodemsaneringen op zogenaamde spoedlocaties en het treffen van gevelmaatregelen 

voor geluidsanering. 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 

Bodembeheer Krimpenerwaard. Met ingang van 2015 zijn de werkzaamheden ondergebracht bij de 

ODMH en is de stichting in liquidatie. De opheffing van de stichting is bijna afgerond. De 

liquidatiebalans is opgesteld en vastgesteld door de Raad van Toezicht. De publicatie van de 

opheffing heeft eind juli in de krant gestaan. Bezwaren hiertegen worden niet verwacht, zodat de 

verwachting is dat in het laatste kwartaal de resterende gelden gerestitueerd kunnen worden aan de 

Provincies Zuid-Holland. 

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. Voor alle projecten geldt dat de 

projectlasten volledig gedekt worden door externe projectbaten. 

 

Toelichting overige en doorberekende bijdragen 

Bij de overige en doorberekende bijdragen worden de opbrengsten, die niet voortvloeien uit de 

jaarprogramma’s, verantwoord. Onder andere detacheert de ODMH incidenteel personeel bij andere 

overheden. Daarnaast verricht de afdeling Bedrijfsvoering verschillende diensten voor de GGD, de 

RMH, het CVV, het Streekarchief en de Omgevingsdienst NL. De opbrengsten daarvan worden 

evenredig verdeeld over de programma’s milieu en BWT. In 2016 worden incidenteel extra 

opbrengsten uit detachering verwacht. 

 

Toelichting mutaties reserves 

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

Daar worden alle mutaties ook toegelicht. De extra onttrekking aan de bestemmingsreserves betreft 

de onttrekking ter dekking van de kapitaallasten van de Bodemkwaliteitskaarten. 
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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: 

 

 

 

 

JEV = jaareindeverwachting 

 

Toelichting 

In de bovenstaande tabel is de productie na acht maanden in beeld gebracht. Gezien het feit dat het 

rekenkundig gemiddelde 67% is, is het duidelijk dat we bij de gemeente Zuidplas niet op koers lopen. 

Bij de gemeente Waddinxveen loopt de productie bij toezicht en handhaving achter op het begrote 

schema. We sturen bij alle gemeenten aan op een productie van 100%. Er zijn daarom ook tussentijds 

maatregelen getroffen, ter intensivering van de productie en ter optimalisering van de wisselwerking 

tussen gemeenten en de ODMH. De verwachting is dat wij aan het eind van het jaar, de begrote 

productie zullen realiseren. 

 

4.2 Kritische Prestatie Indicatoren 

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

 

  

 

 

 

 

Gemeente

geleverd begroot % JEV geleverd begroot % geleverd begroot %

Bodegraven Reeuwijk 10.292 15.588 66% 103% 1.868 3.958 47% 4.480 6.131 73%

Gouda 12.819 19.487 66% 102% 4.434 6.676 66% 4.684 7.190 65%

Waddinxveen 6.227 10.475 59% 96% 2.117 4.317 49% 2.721 4.206 65%

Zuidplas 9.318 17.269 54% 84% 2.543 4.485 57% 3.753 6.500 58%

Eindtotaal 38.656 62.819 62% 96% 10.962 19.436 56% 15.638 24.027 65%

ODMH Totaal Toezicht Vergunningverlening

Gemeente

geleverd begroot % geleverd begroot % geleverd begroot %

Bodegraven Reeuwijk 1.226 2.146 57% 1.030 1.465 70% 1.688 1.888 89%

Gouda 1.512 1.945 78% 964 1.443 67% 1.225 2.233 55%

Waddinxveen 416 576 72% 443 631 70% 530 745 71%

Zuidplas 825 2.036 41% 341 1.445 24% 1.856 2.803 66%

Eindtotaal 3.979 6.703 59% 2.778 4.984 56% 5.299 7.669 69%

Juridische aspecten Handhaving Diversen

Bouw- en Woningtoezicht Status 8MR

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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Toelichting 

De kritische prestatie-indicatoren van bouw- en woningtoezicht voldoen ruim aan de norm. 

 

4.3 Financiën 

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

vergelijkende cijfers zijn de begroting conform de 1
e
 managementrapportage van dit jaar. 

 

 

 

In deze managementrapportage wordt een positief resultaat van € 56.727 geprognosticeerd voor het 

programma Bouw- en woningtoezicht. Ten opzichte van de 1
e
 managementrapportage zijn de 

volgende mutaties te melden: 

 

 

 

Toelichting (bijkomende) personeelskosten 

De verwachting is dat personeelskosten nagenoeg ongewijzigd blijven. De mutaties zijn minimaal ten 

opzichte van de eerste managementrapportage. 

Baten

Contractuele bijdragen -5.102.834 -5.152.834 50.000

Overige bijdragen -457.198 -430.577 -26.621

Projectbaten -100.000 -100.000 0

Doorberekende bijdragen -96.133 -96.133 0

Onttrekking reserves -180.017 -180.017 0

Totaal Baten -5.936.181 -5.959.561 23.379

Lasten

Personeelskosten 4.488.205 4.496.801 -8.597

Bijkomende personeelskosten 140.571 142.452 -1.881

Apparaatskosten 1.087.874 1.047.020 40.854

Directe productkosten 8.000 8.000 0

Projectlasten 100.000 100.000 0

Financieringslasten 45.658 45.658 0

Dotatie reserves 9.146 9.146 0

Totaal lasten 5.879.454 5.849.078 30.377

Saldo baten en lasten -56.727 -110.483 53.756

Bouw- en woningtoezicht 2ͤ  Marap 1ͤ  Marap Mutaties

Bouw- en woningtoezicht

          Mutaties 2e Managementrapportage

Personeelskosten -9 V

Bijkomende personeelkosten -2 V

Apparaatskosten 42 N

Contractuele bijdragen 50 N

Overige bijdragen -27 V

Totaal 23 N 31 N

incidenteel structureel

2016

bedragen x € 1.000,-
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Toelichting 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. De apparaatskosten nemen toe door 

verdergaande automatisering. Ook de daarbij behorende kapitaallasten nemen daardoor structureel 

toe. 

 

Toelichting contractuele bijdragen 

Voorzichtigheidshalve worden de bijdragen uit de jaarprogramma’s met € 50.000 naar beneden 

bijgesteld, doordat een reservering gemaakt wordt voor eventuele tegenvallers in de productie. Wel 

wordt er alles aan gedaan om de begrote productie alsnog te realiseren.  

 

Toelichting overige en doorberekende bijdragen 

Bij de overige en doorberekende bijdragen worden de opbrengsten, die niet voortvloeien uit de 

jaarprogramma’s, verantwoord. Onder andere detacheert de ODMH incidenteel personeel bij andere 

overheden. Daarnaast verricht de afdeling Bedrijfsvoering verschillende diensten voor de GGD, de 

RMH, het CVV, het Streekarchief en de Omgevingsdienst NL. De opbrengsten daarvan worden 

evenredig verdeeld over de programma’s milieu en BWT. In 2016 worden incidenteel extra 

opbrengsten uit detachering verwacht. 
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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 

overeenkomsten 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 

Het jaar 2016 staat voor P&O in het teken van de implementatie van het nieuwe 

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

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

 

5.2 Automatisering 

De eerste 8 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.  

Eind augustus hebben we ons nieuwe back-up systeem in productie genomen. De archivering van 

onze data is daardoor voor de aankomende jaren weer gewaarborgd. Om onze dienstverlening verder 

te optimaliseren en professionaliseren zijn in de maanden juni en juli ook de laatste servers 

gevirtualiseerd. De beschikbaarheid, stabiliteit van onze systemen is hierdoor nog verder vergroot.   

 

Functioneel & applicatiebeheer 

In de eerste acht maanden van 2016 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 aansluiting gaat 

naar verwachting in september “live”. 

• De update van de koppeling naar het Omgevingsloket Online (OLO). Deze update is inmiddels 

afgerond. 

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

bijvoorbeeld bouwplannen nog eenvoudiger wordt. DigEplan wordt naar verwachting dit najaar 

gefaseerd in gebruik genomen. 
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• Het verkrijgen van een eigen autorisatie op de landelijke voorziening Basisregistratie Personen 

(BRP, voorheen de GBA-V). Helaas hebben we de aanvraag nog niet bij het agentschap in 

kunnen dienen; nog niet van alle opdrachtgevers is de autorisatieaanvraag ondertekend retour 

gekomen. 

• 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. 

 

5.3 Huisvesting 

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. De werkzaamheden in het kader van groot onderhoud zijn dit jaar onder andere de 

vervanging van de CV-ketels en buitenschilderwerk aan de noordgevel van het Midden-Hollandhuis. 

De vervanging van de CV-ketels was in het meerjaren onderhoudsplan weliswaar gepland voor 2017, 

maar om kostbaar onderhoud te voorkomen en energiezuiniger te stoken, wordt de vervanging een 

jaar vervroegd. 
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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. De enige 

wijziging ten opzichte van de 1
e
 managementrapportage betreft de onttrekking aan de 

bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten. 

 

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. De onttrekkingen aan deze reserve in 2016 en volgende jaren 

betreffen de dekking van de kapitaallasten op de aanpassingen en uitbreidingen van de huidige 

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 6.283 8.469 95.915

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 3.277.871 589.746 37.189 2.725.314

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 4.290.982 945.346 128.787 3.474.423

2016
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kaarten en voor het bouwen van een nieuwe GIS-applicatie ten behoeve van het ontsluiten van de 

vernieuwde BKK op internet. 

 

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 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 bedoeld 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. Door de storting van € 28.720 in 2016 is het weerstandsvermogen op het 

streefsaldo. 

 

Risico-analyse 

De hierna getoonde risico-analyse is ongewijzigd en dateert van dit voorjaar. Om de staande 

methodiek te ijken, gaat de ODMH in het najaar 2016 in gesprek met het Nederlands adviesbureau 

voor risicomanagement (NAR). 

 

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.  

 

 

 

De investeringen voor automatsering staan in verband met het digitale stelsel en de verdere 

digitalisering binnen de ODMH. Met de kapitaallasten die hieruit voortvloeien, is rekening gehouden in 

deze managementrapportage. 

 

De investeringen in het kader van de Bodemkwaliteitskaarten (BKK) betreffen aanpassingen en 

uitbreidingen van de huidige kaarten en het bouwen van een nieuwe GIS-applicatie ten behoeve van 

het ontsluiten van de vernieuwde BKK op internet. De kapitaallasten hiervan worden gedekt uit de 

bestemmingsreserve BKK.  

Investeringen 1e Marap Mutaties 2e Marap

Verbouwing Midden-Hollandhuis 35.000                35.000                

Automatisering (inclusief FAB) 150.000              100.000              250.000              

Apparatuur milieu 30.000                30.000                

Bodemkwaliteitskaarten (BKK) -                     35.000                35.000                

Meubilair 35.000                35.000                

Totale investeringen 250.000              135.000              385.000              
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7 Overzicht van baten en lasten 

 

 

In dit overzicht zijn de opbrengsten met een minteken weergegeven. 

 

Bovenstaand overzicht is gebaseerd op de netto begroting. Dit betekent dat interne doorberekeningen 

(per saldo nihil) niet meegenomen zijn en dat dus slechts de externe geldstromen gepresenteerd 

worden. 

 

Wanneer nu het rekeningresultaat over het jaar 2016 gepresenteerd zou worden, is dat € 150.000 

positief. 
  

Programma

Bedragen x € 1.000 Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Programma

Milieu 15.376 -15.188 188 212 -210 3 15.588 -15.398 191

BWT 5.794 -5.780 15 30 23 54 5.825 -5.756 68

Totaal programma's 21.170 -20.967 203 243 -186 56 21.413 -21.154 259

Algemene dekkingsmiddelen

Saldo kostenplaatsen 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo financieringsfunctie 144 0 144 0 0 0 144 0 144

Totaal algemene dekkingsmiddelen 144 0 144 0 0 0 144 0 144

Saldo van baten en lasten 21.314 -20.967 347 243 -186 56 21.557 -21.154 403

Mutaties reserves

Algemene reserve 29 0 29 0 0 0 29 0 29

Bestemmingsreserve 8 -583 -575 0 -6 -6 8 -590 -581

Totaal mutaties reserves 37 -583 -546 0 -6 -6 37 -590 -553

Resultaat 21.351 -21.551 -200 243 -193 50 21.594 -21.744 -150

Begroting conform 1e 

Managementrapportage

Wijzigingen 2e 

Managementrapportage
Begroting ná wijziging
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8 Vaststelling 2e Managementrapportage 2016 
 

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden-Holland, 

• gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 22 september 2016. 

 

BESLUIT:  

 

• De 2
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 13 oktober 2016. 

 

 

De secretaris,       De voorzitter, 

 

 

 

 

A. Mutter       C. van der Kamp 

 

  
 


