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Geachte leden van de raad,
Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODH heeft uw zienswijze op de begroting 2019 in goede orde ontvangen
en betrokken in de vergadering van 28 juni bij de beraadslagingen over de begroting 2019.
Het AB dankt u voor de door u ingediende zienswijzen. In de bijlage treft u de reactie van het AB aan.

Hoogachtend,
Namens het AB

„ ""'Direj

omgevingsdienst

HAAGLANDEN
Reactie zienswijze Westland begroting ODH 2019
Het Algemeen Bestuur (AB) dankt u voor de ingebrachte zienswijze, stelt met genoegen vast dat u kunt
instemmen met de voorgelegde begroting 2019 en stelt vast dat u aandacht vraagt voor de volgende
onderwerpen.
1. Indexering
U stelt vast dat de voorliggende begroting is opgesteld conform de in het Koersplan ODH 2018-2021
vastgelegde financiële uitgangspunten. Voorts verzoekt u het bestuur van de ODH er op toe te zien dat de
dekking van de te verwachten lastenstijging niet automatisch één op één wordt doorberekend in de
deelnemersbijdrage, maar eerst te onderbouwen in hoeverre de lastenstijgingen binnen de begroting
opgevangen kan worden.
Aan dit verzoek zullen wij uiteraard voldoen omdat dit onderdeel is van de in het Koersplan vastgestelde
financiële uitgangspunten.
2. Risico’s en weerstandscapaciteit
In de door het AB in 2016 vastgestelde nota Weerstandsvermogen en risicomanagement is opgenomen dat
de ODH streeft naar een weerstandsratio van tussen de 1,0 en 1,4 waarbij de omvang van de incidentele
weerstandscapaciteit (algemene reserve) is gemaximaliseerd op 5Vo van de geraamde structurele lasten.
Indien de omvang van de algemene reserve meer bedraagt dan 50Zo van de geraamde structurele lasten of
de weerstandsratio uitkomt boven de 1,4 dan vindt in principe restitutie aan de deelnemers plaats. In dat
geval wordt de restitutie betrokken bij de dekking van de te verwachten lastenstijging.
3. Overige onderwerpen
Uw opmerkingen ten aanzien van de outputbegroting en verantwoording en sturing nemen wij voor
kennisgeving aan. De uitwerking van het Koersplan vindt op dit moment plaats en wij zullen met de
deelnemers in overleg gaan om tot nadere invulling te komen. Ten aanzien van de omgevingswet neemt de
ODH thans al actief deel in regionale werkgroepen met gemeenten en andere ketenpartners, zodat tijdig
inzicht wordt verkregen van de impact en de gevolgen van de omgevingswet zowel inhoudelijk als financieel.
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