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MEMO 
 

Aan  Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gemeenteraden Midden-Holland 

CC  -  

Van  Algemeen bestuur ODMH 

Betreft Reactie op de zienswijzen op de programmabegroting 2021 - 2024 

Kenmerk   

Datum 9 juni 2020 

Bijlage(n) 7 

 

 

Op 16 april 2020 heeft de ODMH de Programmabegroting 2021 - 2024 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 2021. De gemeenten Alphen aan den Rijn en Zuidplas hebben te kennen 

gegeven akkoord te zijn en ook verder geen zienswijze in te dienen. De zienswijze van de gemeente 

Bodegraven Reeuwijk is nog te ontvangen. 

 

Onderstaand volgen eerst de zienswijzen, waarna vervolgens de reactie van de ODMH per thema 

weergegeven wordt.  

 

Zienswijze gemeente Gouda 

De gemeente Gouda complimenteert de ODMH met de sluitende begroting en concludeert dat de 

ODMH het vele werk in deze roerige tijden naar tevredenheid en binnen de financiële kaders uitvoert. 

Het in de ontwerpbegroting opgenomen bedrag voor de uitvoering van de milieutaken past binnen de 

meerjarencijfers van de gemeente Gouda. Het opgenomen bedrag voor de uitvoering van de BWT-

taken is hoger dan het bedrag in de gemeentelijke begroting, maar hiervoor is de verwachting dat de 

gemeentelijke inkomsten uit de bouwleges meestijgen, zodat de jaarschijf 2021 budgettair neutraal 

verwerkt kan worden. 

De gemeenteraad onderstreept de aandacht die de ODMH heeft voor klantgerichtheid en het 

cultuurprogramma dat door de ODMH uitgevoerd wordt, zodat de medewerkers ook beter in staat 

gesteld worden om klantgericht te werken. De raad spreekt de wens uit om extra stappen te zetten en 

om geïnformeerd te blijven. Daarnaast heeft de raad begrip voor het effect van de coronacrisis op de 

ODMH en verzoekt de ODMH om uiterlijk 1 november 2020 een actueel beeld te geven van de 

effecten. 
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Zienswijze gemeenteraad Krimpenerwaard 

De gemeenteraad van de gemeente Krimpenerwaard vraagt in zijn zienswijze aandacht voor de 

financiële gevolgen van het coronavirus en voor het uitstel van de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. De raad roept op om de gevolgen van het coronavirus in de tussentijdse rapportages 

van 2020 en 2021 een actueel beeld te geven. Daarnaast wordt er op vertrouwd dat de ODMH de 

gegeven extra tijd tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet volop benut en de nodige inzet 

pleegt, zodat de gemeente Krimpenerwaard ‘omgevingswetproof’ is op de beoogde startdatum. 

 

Zienswijze gemeenteraad Waddinxveen 

De gemeenteraad van de gemeente Waddinxveen geeft aan dat de begroting, voldoende informatie 

bevat, overzichtelijk en leesbaar is en dat de risico’s afdoende in beeld zijn gebracht. Daarnaast wordt 

aangegeven dat de invloed van de coronacrisis zich lastig laat voorspellen en dat het nog onduidelijk 

is of er effecten ten gevolge van corona zullen ontstaan. Ten aanzien van de werkzaamheden geeft 

de gemeenteraad aan dat deze zoals gebruikelijk worden gemonitord en in beeld gebracht middels 

rapportages. 

 

Zienswijze Provinciale Staten van Zuid-Holland 

Provinciale Staten stemmen in met de begroting 2021 evenals met de geraamde provinciale bijdrage 

van € 3,2 miljoen. De raming van de aanvullende opdrachten wordt realistisch geacht. Voor deze 

aanvullende opdrachten zal nog een nader gespecificeerde opdrachtbrief verstrekt worden. 

Provinciale Staten roepen op om de financiële consequenties van een eventuele afwijking van het 

gehanteerde indexcijfer voor de loonontwikkeling te verwerken in den begrotingswijziging. Ook vragen 

zij aandacht voor het uitstel van de inwerkingtreding van de Omgevingswet en voor eventuele 

financiële gevolgen van de coronacrisis. Om deze financiële gevolgen inzichtelijk te krijgen wordt door 

de ODMH gewerkt aan een impactanalyse. De effecten zouden kunnen leiden tot een 

begrotingswijziging.  

De meerjarenbegroting 2022 – 2024 wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

Zienswijzen gemeenteraad Alphen aan den Rijn en Zuidplas ( in concept) 

De gemeenteraden van Alphen aan den Rijn en Zuidplas (in concept) zijn akkoord met de 

programmabegroting 2021 en zien verder af van het indienen van een zienswijze.  

 

De programmabegroting van de ODMH wordt in de gemeente Zuidplas op 10 juni 2020 in de 

vergadering van de gemeenteraad behandeld. In de nog vast te stellen reactiebrief wordt de ODMH 

bedankt voor de geleverde inzet en de prettige samenwerking en wordt er naar uitgekeken om deze 

samenwerking de komende jaren voort te zetten. De gemeenteraad geeft aan dat de begroting op 

ervaringscijfers van voorgaande jaren wordt gebaseerd en de opbrengsten op de af te nemen uren 

door de deelnemers. Uit de resultaten van voorgaande jaren is gebleken dat het jaarrekeningresultaat 

over het algemeen binnen de afgesproken marges van +/- 5% van de begroting blijft. De deelnemers 

worden elke twee maanden geïnformeerd over de voortgang van de gemaakte uren, waarmee 

eventuele tussentijdse sturing mogelijk is. 
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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.  

 

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

De inwerkingtreding van zowel de Omgevingswet als de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is 

uitgesteld. Momenteel is de verwachting dat de inwerkingtreding op 1 januari 2022 zal plaatsvinden. 

Uiteraard gaat de ODMH verder met de voorbereiding op de nieuwe wetgeving en zal gebruik 

gemaakt worden van de extra tijd die verkregen is door het uitstel. 

 

Coronacrisis 

Net als de rest van de wereld ondervindt de ODMH de gevolgen van de coronacrisis. De continuïteit 

van de ODMH komt door de crisis niet in gevaar. De werkzaamheden worden voor een belangrijk deel 

voortgezet. In de loop van 2020 worden de effecten in beeld gebracht. Wanneer deze effecten ook 

financieel van aard zijn, zullen deze in een begrotingswijziging verwerkt worden. 

 

Loonontwikkeling 

Voor de indexering van het integrale uurtarief hanteert de ODMH in zijn begroting de zogenaamde 

‘strijknorm’. Voor het jaar 2021 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 2021. Deze indexering zou toekomstige loonkostenstijgingen 

van de ODMH moeten dekken. Omdat de huidige gemeentelijke CAO per 1 januari 2021 afloopt, is 

nog niet duidelijk hoeveel de personeelslasten vanaf 2021 gaan stijgen. 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. 

 

Klantgerichtheid 

De maatschappij en de wetgeving veranderen. Dit betekent dat ambtenaren ook op een andere 

manier hun werk uitvoeren en op een nieuwe wijze met hun klanten om zullen moeten gaan. De 

ODMH is in 2018 een cultuurprogramma gestart om de medewerkers om te vormen tot moderne 

ambtenaren en het klantgericht werken eigen te maken. Dit programma krijgt nu en in de komende 

periode nog steeds de benodigde aandacht. 


