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Voorlopige zienswijze Ontwerpbegroting
ODH 2020

Geacht Algemeen Bestuur,
Bij brief van 15 april 2019, kenmerk ODH-2019-00048821, is de ontwerpbegroting 2020, meerja
renraming 2021 - 2023 van de Omgevingsdienst Haaglanden aan gemeente Westland aangeboden
aan de raad van de gemeente Westland. Vooruitlopend op de zienswijze van de raad, maken wij
met deze brief de opvatting van de gemeente Westland ten aanzien van de begroting 2020 van de
ODH bekend. De definitieve zienswijze van de raad wordt na besluitvorming op 18 juni 2019 toe
gezonden.
Wij stemmen in met de begroting 2020 van de ODH maar vragen daarbij aandacht voor de volgen
de zaken:
1.

Indexering

In de voorliggende ontwerpbegroting 2020 is indexering op de deelnemersbijdrage toegepast.
Daarmee is tegemoet gekomen aan het verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties om een reëel begrotingsbeeld op te stellen. Voor Westland stijgt de deelne
mersbijdrage in 2020 met een bedrag van circa ê 100.000,-. Deze indexatie is conform de metho
den van de gemeentelijke kaderbrief d.d.19 november 2018. De raad verzoekt het Dagelijks Be
stuur van de Omgevingsdienst Haaglanden deze kaderbrief ook voor 2020 te blijven volgen.
2.

Risico’s en weerstandscapaciteit

De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde weer
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standscapaciteit bedraagt 1,05. Het weerstandsvermogen wordt daarmee als 'voldoende’ beoor
deeld en komt daarmee overeen met de uitgangspunten zoals vastgelegd in de Nota Weerstands
vermogen en risicomanagement. Bij een verhouding van een risicoprofiel van 1,0 of hoger bete
kent dit dat het risicoprofiel toereikend is en dit betekent dat er aan dit uitgangspunt van de ge
meentelijke kaderbrief wordt voldaan. In deze kaderbrief wordt zelfs een maximum van 1,0 ge
noemd en moet het bedrag daarboven worden teruggestort aan de deelnemers. Gezien de ‘gerin
ge’ hoogte van het bedrag en de voorgenomen herijking van het risicoprofiel in 2019 is dit voor de
begroting 2020 geen bijzonder aandachtspunt.
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3. Verantwoording en sturing
In onze zienswijze met betrekking op de ontwerpbegroting 2018 en 2019 heeft de gemeenteraad
van Westland aangegeven dat nog onvoldoende inzicht is gegeven in de relatie tussen de begrote
kosten en het te bereiken resultaat. Het Algemeen Bestuur heeft op 6 februari 2018 het Koersplan
2018-2021 vastgesteld en daarin is aangegeven dat de ODH de komende járen meer aandacht zal
besteden aan het transparant communiceren over de uitgevoerde taken. De gemeenteraad wil het
Dagelijks Bestuur dan ook vragen om de komende periode zich hard te blijven maken voor een zo
transparant mogelijk (financiële en inhoudelijke) verantwoording richting de negen Haaglanden
gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Deze transparantie zal ten goede komen aan het invul
len van de toezichthoudende rol op de gemeentelijke uitgaven. Deze uitgaven zijn direct gelinkt
aan de productie bij de ODH, omdat vanaf 2019 de afrekening van diensten en producten plaats
vindt op basis van output. Daarnaast vragen wij uw aandacht voor het beperkt houden van de kos
ten van de overhead.
Door landelijke wetgeving (asbest, omgevingswet, duurzaamheid en klimaat) is er sprake van een
taakverschuiving. In de ontwerpbegroting 2020 wordt aangegeven dat overgedragen taken meer
eisen dan bleek bij de overdracht. Uitgangspunt is dat het ambitieniveau en de diepgang van
taakuitvoering moet worden aangepast aan de overgedragen financiële middelen. Dekking van
eventuele extra inspanningen dienen gevonden te worden binnen de eigen bedrijfsvoering en in
eerste instantie niet via de eventuele inzet van extra financiële middelen van de deelnemers.
Verder gaat de gemeenteraad van Westland ervan uit dat de aanbevelingen van de rekeningcommissie meegenomen worden.
Na de vergadering van het Algemeen Bestuur, waarin de begroting wordt vastgesteld dient de
raad geïnformeerd te worden over wat er met de zienswijze is gebeurd. Uw schríftelijke reactie op
de zienswijze ontvangen wij daarom graag zo spoedig mogelijk na die vergadering.
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