Advisering Gemeenschappelijke Regelingen
Ter kennisname
Aan: College van B&W van de gemeente Voorschoten
Opsteller: W. Kikkert/Claudia Zwaan
Gemeenschappelijke Regeling: Omgevingsdienst West Holland
Betreft: Algemeen Bestuur vergadering
Datum: 8 februari 2021

Agendapunt
Voorstel
Kadernota 2022

Het algemeen bestuur wordt gevraagd:
1. de Kadernota 2022 en de daarin voorgestelde koerswijziging vast te
stellen;
in te stemmen met het in 2021 onderzoeken, uitwerken en
concreet voorleggen van een nader voorstel aan het AB over de
volgende onderwerpen:
a. omgaan met basistaken en plustaken
b. kwaliteitsverbetering
c. investeren in een digitaal topografisch kennissysteem
d. onderzoeken van verschillende vormen van tariefdifferentiatie
e. bijstellen van de norm productiviteit naar een voor
omgevingsdiensten
gebruikelijke norm
3. te besluiten dat investeringen plaatsvinden binnen de begroting

Beschouwing vanuit
Voorschotens
perspectief

van de
dienst
Het jaar 2022 wordt een bijzonder jaar voor de omgevingsdienst: afronding
van een periode van reorganisatie en bezuiniging, overgang naar een
nieuwe Strategie en (naar verwachting) de invoering van de Omgevingswet.
2022 is ook het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en dus een jaar
met een (deels) nieuw bestuur. De ambitie is een financieel gezonde dienst
te zijn met goede vooruitzichten. In dat kader is het logisch te gaan
investeren in de kwaliteit van de dienst: in producten, in medewerkers, in
systemen, in innovatie. Dat alles uit eigen middelen van de dienst en
zonder de scherpte in de bedrijfsvoering uit het oog te verliezen. De ruimte
om iets te kunnen investeren ontstaat. Voorwaarde ook voor de gemeente
Voorschoten is dat voor alles wat de omgevingsdienst doet er geen extra
financieel beroep (meer) wordt gedaan op de deelnemers. De dekking zit in
het tarief dat op basis van de uitgangspunten van de commissie FKGRHM
wordt geïndexeerd.
De kadernota is daarmee het uitgangspunt voor de begroting 2022 en voor

de toe te passen indexering. Door vroegtijdig de ontwikkelingen te schetsen
en de beleidsinhoudelijke- en financiële uitgangspunten vast te stellen
krijgen de deelnemers eerder inzicht in de uitgangspunten voor de
betreffende begroting.
Dit is een gewenste koerswijziging van de dienst, waaraan van harte
instemming kan worden gegeven.
In het financiële kader wordt voorgesteld:
▪ De indexering te bepalen op 1,33%
▪ Het tarief voor de deelnemers voor 2022 na verwerking van de indexering
te bepalen op € 94,25.
Ook hieraan kan instemming worden gegeven.
Opmerkingen/ adviezen De in de begroting 2022 opgenomen bijdrage voor de ODWH bedraagt
vanuit raad(scommissie)
€281.000. Bij een indexering van 1,33% komt dit uit op een additioneel
bedrag van rond €4.000. Dit zal worden verwerkt in de begroting 2022.
Advies
Terugkoppeling portefeuillehouder:

