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Op 16 april 2019 heeft de ODMH de Programmabegroting 2020 - 2023 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 zienswijzen te kennen gegeven akkoord te zijn met
de programmabegroting 2020. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven Reeuwijk en Gouda
hebben te kennen gegeven akkoord te zijn en ook verder geen zienswijze in te dienen.
Onderstaand volgen eerst de zienswijzen, waarna vervolgens de reactie van de ODMH per thema
weergegeven wordt.

Zienswijze gemeenteraad Krimpenerwaard
De gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard vraagt in haar zienswijze aandacht voor de
verplichting die bedrijven en overheidsinstellingen hebben ten aanzien van garantiebanen,
aangepaste banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De gemeente roept de ODMH op om het
aantal garantiebanen overeenkomstig de quotumregeling te realiseren.
.
Zienswijze gemeenteraad Waddinxveen
De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen geeft aan dat de begroting, zowel met de
Omgevingswet, waardoor de bodemtaken van de provincie naar de gemeente overgaan, als met de
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen rekening houdt. Aandacht wordt gevraagd voor het opvangen
van de wijzigende taken, voor het aanhouden van een adequate flexibele schil hiervoor en voor het
monitoren van de relatie tussen nieuwe investeringen en het niveau van het weerstandsvermogen.
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Zienswijze gemeenteraad Zuidplas
De gemeente Zuidplas dient een zienswijze in op één onderdeel van de begroting 2020. De gemeente
wenst geen gebruik te maken van het structurele onderdeel intensivering duurzaamheid, omdat de
gemeente een eigen programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie vastgesteld heeft. Vanuit dit
programma bouwt de gemeente aan een eigen organisatie om opgaven rondom duurzaamheid op te
pakken. Daarbij blijft zij ook graag gebruik maken van de expertise van de ODMH, die de afgelopen
jaren veel betekend heeft bij het op de kaart zetten van duurzaamheid. De gemeente Zuidplas streeft
naar een herijking van de duurzaamheidsuren binnen het jaarprogramma. Bij extra behoefte maakt zij
daar graag separate afspraken over.

Zienswijze Provinciale Staten van Zuid-Holland
Provinciale Staten stemmen in met de begroting 2020, maar willen graag een voorbehoud maken ten
aanzien van het indexpercentage. Conform de kaderbrief wenst de provincie voor de loonontwikkeling
vast te houden aan de CAO-loonstijgingen. De financiële consequenties van eventuele afwijkingen en
een eventuele begrotingswijziging moeten ter besluitvorming voorgelegd worden aan het algemeen
bestuur.
De meerjarenbegroting 2021 – 2023 wordt voor kennisgeving aangenomen.
Zienswijzen gemeenteraad Alphen aan den Rijn, Bodegraven Reeuwijk en Gouda
De gemeenteraden van Alphen aan den Rijn, Bodegraven Reeuwijk en Gouda zijn akkoord met de
programmabegroting 2020 en zien verder af van het indienen van een zienswijze. De gemeente
Bodegraven Reeuwijk benoemt in haar brief de samenwerking gedurende de afgelopen jaren aan de
verbetering van de dienstverlening aan inwoners en de stappen die gemaakt zijn in duidelijke en
transparante correspondentie met haar inwoners. Zij geeft aan deze beweging in 2020 krachtig voort
te willen zetten, waarbij we ons ook voorbereiden op de nieuwe Omgevingswet.

Reactie ODMH op de zienswijzen
Onderstaand volgt de reactie van de ODMH op de zienswijzen van de participanten weergegeven. De
reactie wordt per onderwerp weergegeven.

Garantiebanen
De ODMH heeft volop aandacht voor de zogenaamde garantiebanen. De organisatie zet zich dan ook
in om voldoende van deze aangepaste banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.
Wij zullen onze inspanningen voortzetten en u blijven informeren over de resultaten hiervan.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
Zowel dit jaar als volgend jaar zal intensief en in nauwe samenwerking met de gemeenten en de
provincie voorbereidend werk verricht worden op de aanstaande nieuwe wetgeving. Wij streven ernaar
de voorbereidende werkzaamheden tijdig af te ronden en op 1 januari 2021 ‘klaar’ te zijn voor beide
nieuwe wetten. Door het opbouwen van een flexibele schil is reeds geanticipeerd op de veranderende
taken.
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Intensivering duurzaamheid
In de programmabegroting 2020 – 2023 zijn de incidentele bijdragen van 2019 voor intensivering
duurzaamheid structureel opgenomen. De gemeente Zuidplas heeft in haar zienswijze aangegeven
vooralsnog geen gebruik te willen maken van deze extra bijdrage en wil haar jaarprogramma herijken.
Bij het opstellen van het jaarprogramma 2020 zullen wij tezamen met de gemeente uitvoering geven
aan deze wens. De begrotingswijziging, die hiervan mogelijk het gevolg is, zal meegenomen worden
in de 1e managementrapportage van 2020.

Indexering
Voor de indexering van het integrale uurtarief hanteert de ODMH in zijn begroting de zogenaamde
‘strijknorm’. Voor het jaar 2020 bestaat deze indexering uit een gewogen gemiddelde van het
indexcijfer voor loonontwikkeling en voor materiële lasten. De ODMH heeft dit gewogen indexcijfer
toegepast in de programmabegroting 2020. Deze indexering zou toekomstige kostenstijgingen van de
ODMH moeten dekken. Omdat de huidige gemeentelijke CAO per 1 januari 2019 afgelopen is en de
onderhandelingen voor een nieuwe CAO nog lopen, is nog niet duidelijk hoeveel de personeelslasten
vanaf 2019 gaan stijgen. In haar zienswijze pleit de provincie op aanpassing van het indexcijfer, als de
werkelijk loonstijgingen afwijken van de geraamde loonstijgingen. Na vaststelling van de nieuwe CAO
zal de ODMH de gevolgen ervan in beeld brengen en eventuele conclusies en voorstellen tot
begrotingswijzigingen voorleggen aan het algemeen bestuur.
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