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Agenda 
 

Overleg: Algemeen bestuur Omgevingsdienst West-Holland 

Datum: 6 mei 2019 

Tijd: 16.00 – 17.30 uur 
 

Plaats: Omgevingsdienst West-Holland (Schipholweg 128, 2316 XD te Leiden) 

Verseonnummer: 2019058672 

Aantal bijlagen:    18 

 
 
   Onderwerp: Doel agendering: 

1. Opening en mededelingen 
 
 
 
 
 

 

2a. Toelichting op Accountantsverslag  
Door Stefan Turenhout van Accountantskantoor Baker Tilly Berk  

 

2b. Jaarstukken 2018 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd 
1. In te stemmen met de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 
2. In te stemmen met het aanvullen van de algemene reserve met het 

exploitatieresultaat 
3. het Jaarverslag 2018 vast te stellen 
4. het Accountantsverslag 2018 vast te stellen 
5. het Sociaal jaarverslag 2018 vast te stellen 
6. de Brief voor de Sisa-correctie goed te keuren voor verzending. 

Ter besluitvorming 

3. Verslag AB-vergadering 11 februari 2019 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd het verslag van de AB-vergadering 
van 11 februari 2019 vast te stellen. 
 

Ter besluitvorming 

4. Benoeming lid dagelijks bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd Wethouder H. (Henri) W.M. de Jong 
aan te wijzen als lid van het dagelijks bestuur namens Noordwijk.  

Ter besluitvorming 

5. Mededelingen uit de dienst 
Door de directeur. 

Ter informatie 

6. Eerste begrotingswijziging 2019 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de Eerste begrotingswijziging 2019 
vast te stellen. 

Ter besluitvorming 
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7. Formatie 2020 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de formatie voor 2020 vast te stellen 
op 133,1 fte. 
 
 
  

Ter besluitvorming 

8. Formatie – norm productieve uren 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd om: 
▪ de norm voor productieve uren te verlagen van 1.500 uur naar 1.420 

uur per fte per jaar 
▪ de formatie voor 2019 vast te stellen op 133,8 fte 
▪ de formatie voor 2020 vast te stellen op 140,6 fte. 

Ter besluitvorming 

9. Periodieke en bestuurlijke rapportage  
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om  
▪ het aantal tussentijdse rapportages terug te brengen van twee naar één 

keer per jaar 
▪ maatwerkafspraken te maken met de gemeente Noordwijk voor de 

bouwtaken 
▪ de rapportagemomenten voor de Provincie Zuid-Holland niet aan te 

passen.  

Ter besluitvorming 

10. Programmaplan Duurzaamheid 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het 
Programmaplan Duurzaamheid 2019. 

Ter bespreking 

11. Programmaplan Omgevingswet 2019 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het 
Programmaplan Omgevingswet 2019. 

Ter bespreking 

12. Voortgang Strategienota 2018-2021 – pijler ontwikkeling van de 
dienst 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de Voortgang 
Strategienota 2018-2021 – pijler ontwikkeling van de dienst. 

 

Ter informatie 

13. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van het besluit van 
het dagelijks bestuur van 8 april 2019 om in verband met de Wet 
normalisering rechtspositie ambtenaren  
1. met ingang van 1 januari 2020 de cao Gemeenten te volgen en daartoe 

een aansluitingsovereenkomst aan te gaan met de VNG 
2. een personeelshandboek op te stellen en hierover met het 

Georganiseerd Overleg in gesprek te gaan. 

Ter informatie 

14. Rondvraag  

   

 


