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Geachte leden van de raad,
Het Algemeen Bestuur (AB) van de ODH heeft uw zienswijze op de begroting 2020 in goede orde ontvangen
en betrokken in de vergadering van 26 juni bij de beraadslagingen over de begroting 2020.
Het AB dankt u voor de door u ingediende zienswijze. ln de bijlage treft u de reactie van het AB aan.

Hoogachtend,

Namens het AB

omgev¡ngsdienst

HAAGLANDEN
Reactie zienswijze Rijswijk begroting ODH 2020
Het Algemeen Bestuur (AB) heeft met genoegen vastgesteld dat u kunt instemmen met de voorgelegde
begroting 2020.
U heeft tevens aandacht gevraagd voor een aantal onderuverpen.

1.

lndexerinq

U constateert dat de door de ODH toegepaste indexatie is uitgevoerd conform de methodiek van de

gemeentelijke kaderbrief d.d. 19 november 2018. De ODH gaat voor de berekening van de lastenstijgingen
uit van de in het Koersplan 2018-2021opgenomen financiële uitgangspunten, waarbijvoor de hoogte van de
lastenstijging wordt uitgegaan van de werkelijke lastenstijging en dat indien de werkelijke lastenstijging niet
vaststaat voor de bepaling van de lastenstijging wordt uitgegaan van de indexen zoals opgenomen in de
Macro Economische Verkenning van september.

2. Risico's en weerstandscapaciteit
Wij hebben kennis genomen van uw beoordeling dat de verhouding tussen de beschikbare incidentele
weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit van 1,05 en daarmee de hoogte van het
weerstandsvermogen in overeenstemming zijn met de uitgangspunten zoals vastgelegd in de door het AB in
2016 vastgestelde Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement.
3. Verantwoordino en sturino
Wij hebben kennis genomen van uw wens voor een zo transparant mogelijke (financiële en inhoudelijke)
verantwoording richting de deelnemers van de ODH. Deze wens sluit aan op het Koersplan 2018-2021,
waarin is aangegeven dat wij de ingezette lijn van transparantie over kosten en prestaties verder door
zetten. O.a. door vanaf 2019 de producten en diensten af te rekenen op basis van nacalculatie (werkelijk
bestede uren * werkelijk gehanteerd uurtarief).
U geeft voorts aan dat in de Ontwerp Begroting 2020 is aangegeven dat de overgedragen taken meer eisen
dan bij overdracht was voorzien, waarbij u aangeeft dat uitgangspunt moet zijn dat het ambitieniveau en de
diepgang van de taakuitvoering wordt aangepast aan de overgedragen financiële middelen. En dat dekking
van eventuele extra inspanningen gevonden dient te worden binnen de eigen bedrijfsvoering en in eerste
instantie niet via de eventuele inzet van extra financiële middelen van de deelnemers.
Het Algemeen Bestuur is de mening toegedaan dat de deelnemers aan de ODH er voor zorgdragen dat voor
het bereiken van de gestelde doelen op grond van het bepaalde in artikel 7.1 en 7 .2 van het Besluit
omgevingsrecht (Bor) de voor het uitvoeren van de daarin bedoelde activiteiten benodigde en beschikbare
financiële en personele middelen, ook ten aanzien van de wijze van berekening, inzichtelijk worden gemaakt
en in de begroting van ODH worden gewaarborgd zodat tenminste kan worden voldaan aan de bijwet
gestelde eisen ten aanzien van de uitvoering.

Als de bestaande financiële middelen onvoldoende zijn, dan zijn er twee mogelijkheden:
1. herprioritering binnen het takenpakket van de dienst per deelnemer, voor zover niet in strijd met wet- en
regelgeving of;
2. extra middelen beschikbaar stellen dan wel een combinatie van beiden.
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