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Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.

In te stemmen met de Begroting 2014 en de Meerjarenraming 2015-2017 van de
Omgevingsdienst West-Holland.

2.

Geen zienswijzen in te dienen.

3.

De Omgevingsdienst West-Holland dit besluit schriftelijke te bevestigen.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaris

F. Buijserd
burgemeester

Toelichting
Probleemstelling
Inleiding
De Begroting 2014 (met meerjarenraming 2015-2017) wordt op 24 juni 2014 voor
goedkeuring aangeboden aan het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst
West-Holland (ODWH). Ook nu weer wordt de gemeenteraad de mogelijkheid geboden
voorafgaand aan deze goedkeuring een zienswijze in te dienen.
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Kader / Eerdere besluiten
Indien deze begroting ook in de meningsvormende raad zou moeten worden beoordeeld
zou de termijn van zes weken, die staat in de gemeenschappelijke regeling, niet kunnen
worden gehaald.
Beoogd effect
Sturing geven aan de uitvoering van (wettelijke) taken voor het milieubeleid.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
1. De Omgevingsdienst biedt de Begroting 2014 aan
De ODWH heeft de Begroting 2014 aan de gemeente Nieuwkoop aangeboden.
De bijdrage voor de gemeente Nieuwkoop is vastgesteld op € 727.635.
2. In de Begroting 2014 is een bezuiniging gerealiseerd
De aangeboden begroting past ruim binnen de financiële kaderstelling van de
gemeente Nieuwkoop. Naast de taakstelling die de gemeente had opgelegd (€
25.000) is er nog een aanvullende taakstelling gerealiseerd. Dat brengt het totaal
op een flinke bezuiniging van € 54.000.

Risico’s / Beheersmaatregelen
De inzet van de omgevingsdienst wordt bewaakt aan de hand van periodiek ambtelijk
overleg en de managementrapportages.
Financiële / Personele / Juridische consequenties
- Op de begroting 2014-2017 dient op de post 4120301/434390 (Milieudienst
West-Holland) voor 2014 € 727.635, 2015 € 728.427, 2016 € 728.405, 2017 €
727.183 opgenomen te worden.
- De Jaarrekening van de ODWH is afgesloten. Er komt nog een afrekening van €
34.299,00. Dit is gereserveerd op de overlopende posten. Na de afrekening over
2012 kan € 25.836 terugvallen in het exploitatieresultaat van 2013.
- Door de totale bezuiniging binnen de ODWH zullen er mogelijk frictiekosten
ontstaan. Hier wordt nog overleg over gevoerd en indien nodig volgt daarover
separaat een voorstel.
Communicatie / Participatie
Jaarlijks stelt de Omgevingsdienst West-Holland haar begroting op. Voordat deze wordt
vastgesteld in het Algemeen Bestuur wordt deze aan de raad voorgelegd.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
Begroting 2014 Meerjarenraming 2015-2017
(inclusief aanbiedingsbrief aan AB)
Begroting 2014 Nieuwkoop
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Jaarverslag 2012 Nieuwkoop
Sociaal Jaarverslag 2012
Financieel Jaarverslag 2012
Concept-raadsbrief aan Omgevingsdienst West-Holland (G13.0762)
Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing, dit voorstel gaat rechtstreeks naar de besluitvormende
raadsvergadering van 20 juni 2013.
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