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Geacht bestuur,

Uw ontwerpbegroting voor het jaar 2021 is behandeld in de besluitvormende raadsvergadering van de 
gemeente Gouda van 3 juni 2020. De raad heeft daarbij vastgesteld dat het in de 
ontwerpprogrammabegroting van de ODMH opgenomen bedrag voor de uitvoering van de 
overeengekomen milieutaken voor het jaar 2021 past binnen de in de meerjarencijfers van Gouda 
opgenomen bijdrage.
De in de ontwerpprogrammabegroting van de ODMH opgenomen bijdrage van Gouda voor uitvoering 
van de overeengekomen BWT-taken in 2021 is hoger dan het bedrag dat in de gemeentelijke 
begroting voor 2021 is opgenomen. Aangezien de gemeentelijke inkomsten uit bouwleges naar 
verwachting evenredig zullen meestijgen kan dit verschil in de gemeentelijke meerjarenbegroting 
2021-2024, jaarschijf 2021 budgettair neutraal worden verwerkt.

Wij constateren dat de invoering van de omgevingswet aanstaande is en klantgerichtheid daarbij een 
belangrijk aspect vormt. ODMH heeft in haar visie aangegeven dat de mede4werkers deskundig, 
klantgericht, betrouwbaar en doelgericht werken. De raad onderstreept de aandacht die ODMH heeft 
voor klantgerichtheid en een cultuurprogramma dat u uitvoert zodat medewerkers ook beter in staat 
worden gesteld klantgericht te kunnen opereren. De raad spreekt daarbij de wens uit dat ODMH extra 
stappen zet om werk te maken van ‘klantgerichtheid’. Het stimuleren van een dienstbare houding waar 
‘meedenken’ richting klanten wordt onderstreept hoort daar bij. Wij blijven graag op de hoogte welke 
concrete stappen voorwaarts u daartoe zet de komende periode en wensen u daarbij veel succes.’

Wij concluderen samengevat dat u het vele werk in deze roerige tijden naar tevredenheid en binnen 
de financiële kaders uitvoert en complimenteren u met de sluitende begroting,

De raad heeft begrip voor het feit dat de coronacrisis effect heeft op uw organisatie en dat op dit 
moment de gevolgen voor de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 nog niet goed in te schatten 
zijn. Wij verzoeken uiterlijk 1 november 2020 een meer actueel beeld te geven van de effecten die 
deze crisis heeft op uw bedrijfsvoering en financiële positie. Wij willen uw organisatie zeker niet extra 
belasten met administratieve verplichtingen, maar kijken uit naar globale verkenningen.
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