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Titel I onderwerp:
Tweede begrotingswijziging 2015 Omgevingsdienst West-Holland
Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester S wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2015 van de Omgevingsdienst West-Holland.
2. Geen zienswijzen in te dienen.
3. De Omgevingsdienst West-Holland dit besluit schriftelijk te bevestigen.
burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

se

F. Buijserd
burgemeester

Samenvatting:
De Omgevingsdienst West-Holland heeft een verzoek tot begrotingswijziging ingediend bij de
deelnemers. De begrotingswijziging heeft tot doel de per abuis niet doorgevoerde indexatie te
corrigeren.

TOELICHTING

Inleiding I aanleiding
De in 2014 vastgestelde tariefindexatie van 1,41 7o is per abuis niet goed verwerkt in de tabellen van
de begroting 2015 van de Omgevingsdienst West-Holland (ODWH). Met deze begrotingswijziging
wordt voorgesteld om dit bedrag alsnog toe te voegen aan de begroting 2015.
0

Beoogd (maatschappelijk) effect
Corrigeren niet doorgevoerde indexatie in de begroting 2015 van de ODWH.
Kader I eerdere besluiten I voorgeschiedenis
In het algemeen bestuur van 24 februari 2014 is akkoord gegaan met een indexatie van 1,41 7o.
In de raadsvergadering van 22 mei 2014 is akkoord gegaan met de begroting en de indexatie.
Vervolgens is in het algemeen bestuur van 7 juli 2014 akkoord gegaan met de begroting 2015.
0

Participatie I betrokken partijen/personen
Het corrigeren met een begrotingswijziging is met de deelnemers besproken in de adviesgroep
Financiën S Juridische zaken van 23 maart 2015. Ook in het Dagelijks Bestuur van 15 juni 2015 is
ingestemd met het voorleggen van deze wijziging aan de deelnemers.
Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing.
Varianten met argumenten voor en tegen
1. Deze begrotingswijziging is nodig om de indexatie op te nemen
In het algemeen bestuur van 2 4 februari 2 0 1 4 is akkoord gegaan met een indexatie van
1,41 7o (in dit aanbiedingsformulier van de ODWH staat 1 , 4 4 / ) . Dit is niet juist. De bedragen
zijn wel juist verwerkt). Deze indexatie is per abuis niet goed verwerkt in de tabellen van de
begroting 2 0 1 5 van de ODWH. Het gevolg is dat de begroting 2 0 1 5 met een lagere bijdrage
ad ê 1 3 0 . 3 5 7 door het algemeen bestuur op 7 juli 2 0 1 4 is vastgesteld. Het verzoek is dit
bedrag alsnog toe te voegen aan de begroting 2 0 1 5 zodat de totale bijdrage overeenkomt
met de vastgestelde uitgangspunten van de begroting 2 0 1 5 .
2. De kosten per deelnemer zijn uitgewerkt in een tabel
In deze tweede begrotingswijziging is een mutatie van C 1 3 0 . 3 5 7 voor de gehele dienst
verwerkt. De bijdrage per deelnemer is aangegeven. Voor Nieuwkoop komt dit neer op een
0

0

bedrag van C 1 0 . 2 3 3 .

3.

Bij het niet wijzigen zal er een extra bezuinigingsslag gemaakt moeten worden
De ODWH heeft haar begroting aangepast aan het financieel kader voor
gemeenschappelijke regelingen (zgn. Strijk). Dit heeft tot resultaat gehad dat er meer is
bezuinigd dan volgens de regels van de "Planning en Control-nota" is afgesproken en dat er
frictiekosten zijn ontstaan. Indien de deelnemers niet akkoord gaan met deze wijziging zal er
binnen de ODWH een extra bezuiniging gezocht moeten worden en zal dit hogere
frictiekosten met zich meebrengen. Daarnaast kan de ODWH haar afgesproken taken niet
geheel uitvoeren.

Voorgesteld besluit
1. In te stemmen met de tweede begrotingswijziging 2015 van de Omgevingsdienst WestHolland.
2. Geen zienswijzen in te dienen.
3. De Omgevingsdienst West-Holland dit besluit schriftelijk te bevestigen.
Kanttekeningen I risico's en beheersmaatregelen

Deze correctie geldt alleen voor de begroting 2015. Voor de begroting 2016 was dit al gerepareerd.
Financiële en juridische gevolgen
De niet voorziene kosten kunnen gedekt worden uit de post overige diensten Milieudienst
(4130299/434390. Op basis van de voorschotten 2015 zijn wij een bedrag van ë 720.780
verschuldigd. De post laat na verrekening van dat bedrag nog een vrije ruimte zien van ruim C
37.000. Hierbij nog wel de opmerking dat vanuit die vrije ruimte ook de frictiekosten 2015 moet
worden betaald, Die kosten zijn begroot op C 6.729. Dan is er nog voldoende ruimte om ook deze C
10.233 te betalen. Hierdoor wordt er geen extra beslag gelegd op de financiële middelen van de
gemeente.
Bijlagen
-

Brief ODWH 9 juli 2015 (G150645) als achtergrondinformatie.
Brief aan de ODWH als onderdeel van het raadsvoorstel en raadsbesluit.

Advies meningsvormende raad
n.v.t. dit raadsvoorstel is rechtstreeks in de besluitvormende raadsvergadering geagendeerd.

