
Alphen aan den'e}n 

Omgevingsdienst Midden Holland 
Postbus 45 
2800 AA Gouda 

ODMH 

Datum: - 5 JUNI 2019 
Nr.: 
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Stadhuisplein l 
Postbus l 3 
2400 AA Alphen aan den Rijn 
Telefoon: 14 0 l 72 
E-mail: gemeente@alphenaandenrijn.nl 
Website: www.alphenaandenrijn.nl 

Zaaknummer 
245814 

Datum 
29 mei 2019 

Contactpersoon 
De heer T. K. de Graaff 

Afdeling 
Ruimte 

Onderwerp 
Zienswijze (concept) begroting 2020-2023 
Omgevingsdienst Midden-Holland 

Geachte bestuur, 

Op 16 april 2019 heeft u aan de Gemeente Alphen aan den Rijn de Programmabegroting 2020- 
2023 Omgevingsdienst Midden-Holland toegestuurd. 

In zijn vergadering van 22 mei 2019 heeft de raad ingestemd met het niet indienen van een 
zienswijze op uw begroting. 

Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn, 
de griffier, de voorzitter, 

drs. JA.M. Timmerman 



Gemeente~ 

ODMH 

Klantcontactcentrum 
(Burgerzaken): 
Julianastraat 6 

2411 CV Bodegraven 

Gemeentehuis: 
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T 0172 - 522 522 
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ODMH 
Postbus 45 
2800 AA GOUDA 

1111111111111111111111111111 IIII IIIIII IIII IIIII IIIIII IIIII III IIII 
Datum verzonden 5 JUN 2019 
Ons kenmerk Z/19/079329 / DOC-19102770 
Uw kenmerk 

Behandeld door Freek de Haas 
B1jlage(n) 

Onderwerp Concept zienswijze ODMH 

Geachte heer/mevrouw, 

Met uw brief van 15 april 2019 heeft u aan ons de meerjarenbegroting 2020-2023 
van de ODMH aangeboden en u doet daarbij het verzoek om eventuele zienswijzen 
kenbaar te maken. 

In onze vergadering van 29 mei 2019 hebben wij kennis genomen van de 
betreffende stukken en zien naar aanleiding daarvan geen reden om zienswijzen in 
te dienen. 

De afgelopen jaren hebben we samen gewerkt aan de verbetering van 
dienstverlening aan onze inwoners. Zo zijn er stappen gemaakt in duidelijke en 
transparante correspondentie met onze inwoners. Voor 2020 zetten we deze 
beweging graag gezamenlijk krachtig door waarbij we ons tegelijkertijd 
voorbereiden op de nieuwe omgevingswet. 

Gelet op het bovenstaande gaan wij akkoord met de door u voorgestelde 
Meerjarenbegroting 2020-2023 en zien onze verdere samenwerking met vertrouwen 
tegemoet. 

Hoogachtend, 

De griffier, 

"""...,.NO>rteg raven-Reeuwijk, 

nc / 
{ drs,"jt. Rijs / nder~ 

------ 



Dagelijks Bestuur van de 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden-Holland 
Postbus 45 
2800AA GOUDA 

ODMH 

Datum: 

Nr.: 

afdeling 

Concernstaf 
telefoon 

0182 588717 
gouda 

22 mei 2019 
contactpersoon 

P.J.O. Reinking 
uw kenmerk zaaknummer 

1207175 

onderwerp 

ontwerp programmabegroting 2020-2023 2 ~~r, 20m 

Geacht bestuur 

Uw ontwerpbegroting voor het jaar 2020 is behandeld in de besluitvormende raadsvergadering van 22 
mei. De raad heeft kennis genomen van het feit dat de in de ontwerpbegroting van de Regio Midden 
Holland opgenomen bijdragen voor het jaar 2020 van Gouda ad€ 1.458.143,-- voor milieu en€ 
1.575.652,-- voor bouw en woningtoezicht passen binnen de in de meerjarencijfers van Gouda 
opgenomen bijdragen. De raad heeft derhalve besloten geen zienswijze in te brengen. 

Met vriendelijke groet, 

De raad van de gemeente Gouda, 

. E.J. Karman-Moerman 

voorzitter ~ 

M. Salet 

bijlagen: -dd 
gemeente 

gouda 

bezoekadres: 
Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1, Gouda 

correspondentieadres: 
postbus 1086, 2800 BB Gouda 
e-mail gemeente@gouda.nl 
telefoon: 14 01 82 

IJ, 
FSC 

MIX 
Papier van 

verantwoo rde her11 



gemeente =--=- Krim enerwaard ~;;-- ----- ...... ...__ 
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,_o_at_um_. _: .. 1 7 JUNI 2019 
Nr.: 

Omgevingsdienst Midden-Holland ( ODMH ) 
De heer A. Mutter 
Postbus 45 
2800 AA GOUDA 

lmll 111111 IIRI ID 11111111111111 Uli!~ Il 
19-0011261 

LOCATIE: Stolwijk 
uw BRIEF: 11 april 2019 
UW KENMERK: 2019109317 

DOCUMENTNUMMER: 19-0011261 
ZAAKNUMMER:ZK19002486 

BIJLAGE(N): 

BEHANDELD DOOR: M. Sanders 
TELEFOON: 14 0182 
E-MAIL: info@krim penerwaard. nl 
VERZENDDATUM: 1 3 JUNI 2019 

ONDERWERP: Zienswijze Programmabegroting 2020-2023 Omgevingsdienst Midden-Holland 

Beste meneer Mutter, 

De door u toegestuurde concept Jaarstukken 2018 en de concept Programmabegroting 2020-2023 zijn 
behandeld in de raad van 11 juni 2019. De raad heeft kennis genomen van deze stukken en heeft besloten geen 
gebruik te maken van het recht om een zienswijze in te dienen ten aanzien van de programmabegroting. 

Wel vragen wij uw aandacht voor het volgende. Per 1 januari 2015 heeft het Rijk besloten om de Sociale 
Werkplaatsen op termijn af te schaffen en hiervoor in de plaats de aangepaste banen voor mensen met een 
arbeidsbeperking in het leven te roepen. Bedrijven en overheidsinstellingen hebben de verplichting opgelegd 
gekregen om voor deze doelgroep zogenaamde garantiebanen te realiseren. Voor 2026 moeten 125.000 
garantiebanen zijn gerealiseerd. Wij vinden het van belang dat wij als gemeentelijke overheid, maar ook als 
onderdeel van een gemeenschappelijke regeling, onze verantwoordelijkheid daarin nemen. 
Wij roepen u dan ook op om het aantal garantiebanen te realiseren die voor uw organisatie overeenkomstig de 
Quotumregeling van toepassing zijn. Om dit te kunnen berekenen verwijzen wij u graag naar de rekentool op de 
website van de VNG, https://vng.nl/onderwerpenindex/arbeidsvoorwaarden-en-personeelsbeleid/werk-voor 
arbeidsbeperkten/nieuws/wet-banenafspraak-hoeveel-banen-moet-je-als-orqanisatie. De realisatie van 
garantiebanen kan door indienstneming of via een individuele detacheringsconstructie met een Sociale 
Werkvoorziening. Ook valt te denken aan een concrete invulling van de SROl-paragraaf bij een 
aanbestedingsopdracht. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard, 
de se:r\ ~•Pburgemeester 

~ -~~=z~~::::::::::... 
mw. mr. M. Plantinga mr. R.S. Cazemier 

gemeente Krlmpenerwaard Postbus 51 2820 AB Stolwijk 

www.knmpenerwaard.nl 



provrncre HOLLAND 
ZUID 
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Datum: - 3 JUNI 2019 
Nr.: 

Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
Midden-Holland 
T.a.v. Dhr. A. Mutter 
Postbus 45 
2800 AA Gouda 

Gedeputeerde Staten 

Contact 

Y. Cesin 
T0?0-4416823 
y.cesin@pzh.nl 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

Datum 

Zie verzenddatum linksonder 
Ons kenmerk 

PZH-2019-686014737 
(DOS-2013-0010889) 
Uw kenmerk 

Bijlagen 

1 

Onderwerp 

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 en 
meerjarenraming 2021-2023. 

Geachte heer Mutter, 

Hierbij ontvangt u de zienswijze op uw ontwerpbegroting 2020 zoals deze op 21 mei 2019 
door Gedeputeerde Staten (GS) is vastgesteld en ter besluitvorming aan Provinciale Staten 
(PS) is voorgelegd. 

De zienswijze is door GS vastgesteld onder voorbehoud van instemming door PS. Voor 
deze procedure is gekozen, omdat de zienswijzen van alle deelnemers in uw Algemene 
bestuursvergadering van juni/juli wordt behandeld. Tevens dient de ontwerpbegroting voor 
1 augustus 2019 naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te 
worden gezonden. 

Bezoekadres 

Zuid-Hollandplein 1 

2596 AW Den Haag 

Tram 9 en de buslijnen 

90. 385 en 386 stoppen 

dichtbij het 

provinciehuis. Vanaf 

station Den Haag CS is 

het tien minuten lopen. 

De parkeerruimte voor 

auto's is beperkt. 

De definitieve besluitvorming door PS vindt begin juli van dit jaar plaats. Mochten deze een 
ander besluit nemen dan de huidige bijgevoegde versie, dan wordt u hierover geïnformeerd. 

Na besluitvorming in PS zal de griffie uw dagelijks bestuur definitief informeren. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris, 

drs. H.M.M. Koek 

voorzitter, 

-------- 
drs. J. Smit 

Bijlagen: 

- Brief aan PS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de OOMH 
1ec7onde" oo 29·05 20' 9 ~z ... 20 96860 4737dd.2' 05 20'9 



GS brief aan Provinciale 
Staten 

provincie HOLLAND 
ZUID 

Postadres Provinciehuis 

Postbus 90602 
2509 LP Den Haag 
T 070 - 441 66 11 
www.zuid-holland.nl 

Datum 

Zie verzenddatum linksonder 

Aan Provinciale Staten 
Ons kenmerk 

PZH-2019-686014 737 
(DOS-2013-0010889) 

Bijlagen 

Onderwerp 

Advies aan PS over de zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 
2021-2023 van de omgevingsdienst Midden-Holland. 

Geachte Statenleden, 

U heeft ons gevraagd om een schriftelijke reactie op de ontwerpbegroting omgevingsdienst 
Midden-Holland (ODMH) 2020 inclusief de meerjarenraming 2021-2023. 

Algemene reactie 
De ontwerpbegroting ODMH 2020 is een sluitende begroting met een totale (netto) baat van alle 
deelnemers van€ 17,1 mln. Naast de structurele (wettelijke) bijdrage is een extra aanvullend 
budget geraamd van € 1,0 mln. Met deze begroting kan worden ingestemd. Daarbij zijn een 
aantal aandachtspunten geformuleerd. Deze zullen aan de hand van de provinciale kaderbrief 
2020 hieronder nader worden toegelicht. 

De meerjarenraming 2021-2023 hebben wij voor kennisgeving aangenomen. 

Provinciale uitgangspunten financieel kader 2020 
Provinciale bijdrage 
De provinciale bijdrage wordt op basis van de ontwerpbegroting in 2020 door ODMH geraamd op 
€ 3,0 mln. De provinciale aanvullende bijdrage wordt geraamd op€ 0,4 mln. Deze raming is 
gebaseerd op eerdere jaren. 

GS adviseren u in de zienswijze aan de ODMH op te nemen dat: 
Met de geraamde totale provinciale bijdrage van € 3,4 mln. kan worden ingestemd. 
De raming van de aanvullende opdrachten realistisch wordt geacht. 
Over de aanvullende opdrachten een nader gespecificeerde opdrachtbrief (inhoud en 
budget) zal worden verstrekt. Op dat moment kunnen aan deze aanvullende opdrachten 
budgetrechten worden ontleend. 
In onze kaderbrief van 20 novernben 2018 is aangegeven dat wij voor de 
loonontwikkeling aansluiten b~\drf1telijke Cao-loonstijgingen. Wij willen hier graag aan 

-:>z- 20 9 6860 4737 dd 2 OS 20 9 



,., 
provincie HOLLAND 
ZUID 

Ons kenmerk 

PZH-2019-686014737 

vasthouden. Dit betekent dat indien de werkelijke loonkostenstijging hoger of lager blijkt 
te zijn dan het in de begroting gehanteerde indexpercentage, dan zal nacalculatie 
moeten plaatsvinden. De financiële consequenties hiervan zal ODMH vervolgens via een 
begrotingswijziging dienen te verwerken, nadat het Algemeen Bestuur hierover een 
besluit heeft genomen. 
In onze kaderbrief hebben we gevraagd om (blijvende) aandacht in de begroting voor 
mogelijke efficiëntie verbeteringen in de bedrijfsvoering van ODMH. Reeds een aantal 
jaren krijgen de deelnemers van de ODMH restitutie van hun aandeel in het ODMH 
jaarresultaat. Het verdient onze voorkeur om aan de voorkant, dus bij de begroting, al 
een deel van de mogelijke overschotten te verrekenen door bijvoorbeeld minder te 
indexeren. Wij constateren dat in de begroting van ODMH hier onvoldoende aandacht 
aan besteed is. ODMH wordt verzocht dit bij begroting 2021 wel duidelijker te doen. 
Tevens vragen wij aandacht voor een aantal actuele thema's binnen de bedrijfsvoering 
die bij alle omgevingsdiensten spelen, zoals: 

• ICT-ontwikkelingen en datakwaliteit; 
• strategische personeelsplanning inclusief werving en opleiding. 

Op deze onderwerpen zouden de omgevingsdiensten meer kunnen en moeten 
samenwerken. Mogelijk levert dit tevens (financiële) voordelen op door een grotere 
effectiviteit en efficiëntie, omdat kennis en ervaringen worden gedeeld, krachten worden 
gebundeld en er meer uniforme producten en processen kunnen ontstaan als gevolg van 
deze samenwerking. 

Omgevingswet 
De ODMH heeft een voorlopige verwachting van de gevolgen, die de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging met zich meebrengen, in de begroting verwerkt. 
Vanaf 2021 wordt als gevolg hiervan een daling in de opbrengsten verwacht. De werkelijke 
gevolgen worden in de komende perioden verkend en zullen in de programmabegroting 2021 
worden verwerkt. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande stellen wij u voor: 

1. Met de ontwerpbegroting ODMH 2020 in te stemmen; 
2. De meerjarenraming 2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris, voorzitter, 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit 

l 1 , ~ i 

2/2 ~L '20 9 0861' 4737 dd 2 0) 20'9 
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Postadres Bezoekadres 014 O 182 
Postbus 400 Beukenhof l gemeente@waddinxveen.nl 
2740AK Waddinxveen 2741 HS Waddinxveen www.waddinxveen.nl 

Datum: 1 7 JUNI 2019 
Nr.: 

* Z F D 6 0 8 B F 7 5 0 * 

Omgevingsdienst Midden-Hë'imffl'!'r------ 
T.a. v het Dagelijks Bestuur 
Thorbeckelaan 5 
2805 CA GOUDA 

Uw kenmerk: 

Voor informatie: 

Afdeling Ruimte 

Uw brief van: 

10 april 2019 
Contactpersoon: 

D. Koppenaal 

Ons kenmerk: 

Z/19/030708-68549 
Telefoonnummer: 

14 0182 

Bijlagen: 

Waddinxveen: 

VERZONDEN l J JUN 11 

Onderwerp Zienswijze in te dienen op uw ontwerp-begroting 2020 

Geacht Dagelijks Bestuur, 

In uw brief d.d. 10 april 2019 verzoekt u de deelnemende gemeenten om een zienswijze in te dienen op uw 
ontwerp-begroting 2020. 
De raad van de gemeente Waddinxveen heeft de ontwerp-begroting op 12 juni 2019 besproken en maakt 
graag van de gelegenheid gebruik een zienswijze in te dienen. 

In de komende jaren wordt de Omgevingswet ingevoerd. Met de Omgevingswet komen ook bodemtaken van 
de provincie naar de gemeente. Daarnaast wordt ook de gekoppelde Wet private kwaliteitsborging (Wpkb) 
ingevoerd. Met de invoering van beide wetten is voldoende rekening gehouden in de begroting. 
Aandacht wordt gevraagd om de wijzigende taken op te vangen en hiervoor een adequate flexibele schil aan 
te houden. Ten slotte wordt aandacht gevraagd voor het risico met betrekking tot de benodigde ICT 
investeringen in relatie tot het relatief lage weerstandsvermogen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen, 
de secretaris, de burgemeester, 

(mw. A.B. Blomme) (drs. E.J. Nieuwenhuis) 
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Omgevingsdienst Midden-Holland 
t.a.v. het Algemeen Bestuur 
Postbus 45 
2800 AA GOUDA 
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U19001072 / 19/03/2019 

Gemeente Zuidplas 

verzenddatum 

- 4 JUN 2019 
ons kenmerk 
U19.001072 

afdeling 
Bestuur, Communicatie en Veiligheid 

onderwerp 
Zienswijze op begroting 2020 
Omgevingsdienst Midden Holland 

uw kenmerk behandeld door 
E. Franklin 

bijlage telefoon 
0180-330300 

Geacht bestuur, 

Op 11 april jl. deed u ons de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) 
toekomen. Op 16 april jl. hebben wij van u de ontwerpbegroting 2020 ev. ontvangen. 

Wij constateren dat wij de stukken niet allen tijdig van u hebben mogen ontvangen. Wij wijzen u op de 
wettelijke termijn die hiervoor geldt, dit is vóór 15 april. Wij begrijpen dat er altijd omstandigheden 
kunnen zijn waardoor er vertraging optreedt, maar vragen u hier in de toekomst rekening mee te 
houden. 

Wij hebben de stukken behandeld in onze vergadering van 28 mei jl. en hebben besloten een 
zienswijze in te dienen op één onderdeel van de ontwerpbegroting 2020. De gemeente Zuidplas wenst 
namelijk geen gebruik te maken van het structurele onderdeel intensivering duurzaamheid (820 uur, 
74.546 euro). Hierop geven wij de volgende toelichting. 

Zoals beschreven in uw begroting voor 2020 heeft de Bestuurlijke Tafel Duurzaamheid Midden-Holland 
het bestuur van de ODMH - in haar eigenaarsrol - geadviseerd structureel te investeren in de ODMH 
als kennisinstituut en uitvoeringsorganisatie op het gebied van duurzaamheid. De ODMH wordt ingezet 
op inhoudelijke thema's als energietransitie, klimaatadaptatie, wettelijke taken energiebesparing bij 
bedrijven, circulaire economie, duurzame mobiliteit en verduurzaming van de gebouwde omgeving. In 
uw begroting 2020 stelt u voor om het zogenaamde intensiveringsbudget duurzaamheid structureel te 
maken. Voor het eerst in 2018 (buiten het jaarprogramma), maar ook in 2019 (aanvullend op het 
jaarprogramma) heeft u middels dit intensiveringsbudget duurzaamheid gemeenten aangeboden extra 
kwantiteit en kwaliteit te bieden rondom duurzaamheid. 

Wij ondersteunen uw bestuurlijke keuze om te investeren in de ODMH als kennisinstituut en 
uitvoeringsorganisatie op het gebied van duurzaamheid. De afgelopen jaren heeft de ODMH veel 
betekend voor de gemeente Zuid plas om duurzaamheid op de kaart te krijgen. Recent heeft de 

Postadres Postbus 100. 2910 AC Nieuwerkerk aan den IJssel T 0180 - 330 300 F 0180 - 330 329 E gemeente@zu1dplas.nl www.zuidplas.nl 
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gemeente 

Zuid plas 
onderwerp 
Reactrebnet op begroting 2020 Omgevingsdienst Midden-Holland 

ons kenmerk 
U19 001072 

gemeente Zuidplas een eigen programma Duurzaamheid en Klimaatadaptatie vastgesteld inclusief 
bijbehorend budget Vanuit dit programma bouwen wij aan een stevige eigen organisatie om opgaven 
rondom duurzaamheid op te pakken, daarbij blijven wij ook graag gebruik van de expertise van de 
ODMH 

Door de actieve rol die de gemeente Zuidplas nu pakt rond duurzaamheid verandert daarmee ook de 
kwantitatieve en kwalitatieve vraag naar de ODMH voor dit thema. Wij doen meer zelf, dat maakt het 
structureel maken van een intensiveringsbudget duurzaamheid in het reguliere jaarprogramma van de 
ODMH voor ons niet evident Daarnaast is gezien de schaalgrootte van onze organisatie vergaande 
specialisatie binnen onze organisatie niet voor de hand liggend. In dat kader doen wij binnen de 
reguliere uren van het jaarprogramma, en wellicht incidenteel ook buiten het jaarprogramma om, graag 
een beroep op uw specialistische expertise rond duurzaamheid en ondersteunen wij verdieping daarin. 
Daarnaast zien wij voor de ODMH een verbindende rol naar de regiogemeenten om gezamenlijk de 
duurzaamheidsopgaven en in het bijzonder de energietransitie vorm te geven. 

Kortom, ook in 2020 maken wij graag gebruik van de ODMH voor inzet voor duurzaamheid. Daarbij 
verandert onze vraag, hetgeen zal leiden tot een herijking van de duurzaamheidsuren binnen het 
jaarprogramma. Naar onze mening kan de door u beoogde investering in de ODMH als kennisinstituut 
en uitvoeringsorganisatie op het gebied van duurzaamheid dan ook binnen de reeds voor het 
jaarprogramma beschikbare uren voor duurzaamheid plaatsvinden. Bij extra behoefte van onze kant 
maken wij daar graag separate afspraken met u over. 

Tevens maken we graag gebruik van deze gelegenheid om de Omgevingsdienst Midden-Holland te 
bedanken voor de bijdrage die zij het afgelopen jaar aan de doelstellingen van de gemeente Zuidplas 
heeft geleverd. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben gefnformeerd, mocht u evenwel vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de bovengenoemde behandelaar, op telefoonnummer 0180-330300. 

Met vriendelijke groet, 

Namen e gemeenteraad van de gemeente Zuidplas, 

J.J.A. va Houwelingen 
Plv. griffier 
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