Bijlage raadsvoorstel Grip op Samenwerking: opzet dashboard

Verbonden partijen
VOORSCHOTEN

OMGEVINGSDIENST WEST HOLLAND

GR Omgevingsdienst West Holland
Algemene kenmerken verbonden partij
Algemeen
Vorm samenwerking

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West Holland. Volgens de wet zijn de
omgevingsdiensten belast met de uitvoering en toezicht op de milieuwetgeving. Het is
daarmee een wettelijk verplichte GR voor de uitvoering van deze taak.
Samenwerkings-partners De GR voert taken uit voor de gemeenten Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Oegstgeest, Teylingen,
Voorschoten, Zoeterwoude en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voert de
Omgevingsdienst de regionale milieutaken uit voor de regio Holland Rijnland.
Onderwerp
Samenwerking op de gebieden duurzaamheid en het bewaken en verbeteren van de
kwaliteit en veiligheid van de leefomgeving in de regio Holland Rijnland. Dit doet de
ODWH door namens gemeente vergunningverlenings-, toezichts-, handhavings- en
adviestaken uit te voeren op het gebied van milieu
Aard samenwerking
Gemeenschappelijke Regeling
Sturings- en controlemogelijkheden
Vertegenwoordigers in
Namens de gemeente Voorschoten zijn wethouders Spil en Cramwinckel leden van
bestuursorgaan
het Algemeen Bestuur.
Zeggenschap
Het aantal stemmen van een deelnemer is gerelateerd aan de in de begroting van de
omgevingsdienst voor het betreffende kalenderjaar opgenomen bijdrage van de
deelnemer. (artikel 11 GR). Voorschoten heeft een stemverhouding van 2 %.
Motieven voor deelname
Het namens de gemeenten nemen van milieubeschikkingen, toezien op naleving van
milieuwetgeving, geven van milieuadvies aan opdrachtgevers en informeren van
inwoners en bedrijven op het gebied van milieu in opdracht van gemeenten en andere
overheden.
Informatiemomenten
Begroting
raad
Jaarstukken
Sturingsmomenten raad

De conceptbegroting gaat voor een zienswijze naar de raad.

Lokale beleidsruimte

Het gaat om regionaal afgestemd beleid waaraan inbreng wordt geleverd en dat
indien nodig en mogelijk lokaal wordt vastgesteld.
Een deelnemer kan uittreden door toezending van de daartoe strekkende besluiten
van de deelnemende bestuursorganen van de deelnemer aan het algemeen bestuur,
doch slechts nadat het algemeen bestuur daarin bewilligt. In artikel 44 van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland staan de bepalingen
inzake uittreding opgenomen.

Uittredingsmogelijkheden
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De gemeentelijke bijdrage is in 2021 geraamd op €275.000, in de begroting 2022 op
€290.000 en vanaf 2024 op €295.000. De ingediende kadernota 2023 laat echter
bijkomende taken zien met als gevolg een tariefverhoging van 3,4 % wat tot een
verhoging van de bijdrage ad €18.000 in 2022-2023 en vanaf 2024 van €13.000 zou
leiden als het bestuur akkoord gaat.
Er is een volledige inventarisatie van de risico's nader uitgewerkt. Vervolgens is de
verwachte omvang van de risico's ingeschat, rekening houdend met doorgevoerde
beheersmaatregelen. Op basis van de spelregels in de nota weerstandsvermogen en
risicomanagement, is de financiële impact van het risico bepaald. De omvang van de
risico-impact geeft uiteindelijk de benodigde omvang van de algemene reserve weer
Met de algemene reserve kunnen de geïnventariseerde risico’s van € 650.500 voor
91% gedekt worden. Door de verhuizing is de algemene reserve verminderd. Dit is
echter incidenteel en vanaf 2021 zal de algemene reserve versneld worden
opgehoogd tot een optimaal vermogen
In het weerstandsvermogen van de gemeente is dekking voor kleinere risico’s
opgenomen door een buffer van 10% op te nemen (van de benodigde
weerstandscapaciteit) van de 10 grootste risico’s.
Ja conform hun aandeel van 1,8 %.
ja
Grip op taakuitoefening en kosten.

Waar zetten we op in?
Gezamenlijke doelen

Wat is de actuele situatie?
-Ontwikkeling nieuwe Strategie voor 2024-2027
-Opstellen samenwerkingsprogramma
-Herziening informatiemanagement
-Portefeuilles en bedrijfsvoering verder op orde
-Actualisatie van de nota planning en control

Voorschoten/ doelen

De GR Omgevingsdienst West Holland West voert voor Voorschoten de
advisering, vergunningverlening, toezicht en handhaving op de op het
gebied van milieu en bodem uit en draagt daarmee aan het behalen
van de wettelijke taken van voorschoten.

Kansen en bedreigingen
inhoudelijk

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 01-07-2022. De Omgevingsdiensten worden
regelingen waar de colleges de bestuurlijke bevoegdheid krijgen. De raadsvertegenwoordiging
vervalt. Er zijn voorstellen nodig om de rol van de raad vast te leggen. Momenteelt wordt gewerkt
aan de verbetering van de governance. Hierover wordt binnenkort een advies aan de
gemeenteraden uitgebracht.
In 2022 en de komende jaren zal uitvoering worden gegeven aan het advies van de commissie van
Aartsen. De commissie heeft 10 aanbevelingen gedaan om te komen tot een toekomstvast,
effectief, slagvaardig en toekomstgericht VTH-stelsel.

Kansen en bedreigingen
financieel
Hoe beoordelen we onze
invloed?
Hoe willen we onze invloed
in het lopende / nieuwe
begrotingsjaar verbeteren?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet per 01-07-2022
Door middel van stemrecht in de algemene bestuursvergadering.
De mate van de ambtelijke informele invloed.
Portefeuillehouders kennen belangen eigen gemeente en zoekt samenwerking op met
gemeenten die hetzelfde belang hebben om positie te verstevigen.
Het ambtelijk netwerk onderhouden en verstevigen.

