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Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie 

  

 
 
 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting 2022 en de 
meerjarenbegroting 2023-205 

TKN 

 

Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie  

 

 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Stemt in met de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 TKN 

In de begroting is rekening gehouden met het vastgestelde percentage 
regionale financiële kader en dit betekent een indexering van 1,33%. In de 
begroting zijn nieuwe structurele taken die voortkomen uit de 
Omgevingswet nog niet meegenomen. Het bevoegd gezag voor de 
provinciale bodemtaken gaat grotendeels over naar de gemeenten. Het is 
nog onduidelijk welk budget hiervoor beschikbaar komt vanuit de 
rijksoverheid. Wij gaan ervan uit dat er voldoende budget komt om de 
kosten te dekken, maar maken ons daar wel zorgen over. Daarom vragen 
wij hiervoor aandacht in deze zienswijze 

De dienst erkent de onduidelijkheid op dit dossier en zal in overleg met de 
deelnemers kijken hoe de eventuele gevolgen die voortkomen uit de 
Omgevingswet zo goed mogelijk kunnen worden ingepast binnen de 
daarvoor beschikbare budgetten. 
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Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie 

 

 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeenteraad van Katwijk besluit geen zienswijze in te dienen op en 
meerjarenbegroting 2022-2025 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst West Holland.  

TKN 

 

Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie  

 

 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeenteraad van Leiden besluit als zienswijze op de concept Begroting 
2022 en Meerjarenraming 2023 – 2025 in te brengen dat deze begroting 
gesteund wordt door de Leidse raad en daarom vastgesteld kan worden in 
het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.  

TKN 

Daarnaast geeft de raad aan dat als blijkt dat de Decentrale Uitkering 
Bodem in 2022 niet toereikend is, de gemeente Leiden met de 
Omgevingsdienst zal bespreken wat dit betekent voor de bodemtaken en 
het totale pakket aan diensten wat de gemeente van de dienst in 2022 en 
verder gaat afnemen.  

De dienst erkent de onduidelijkheid op dit dossier en zal in overleg met de 
deelnemers kijken hoe de eventuele gevolgen die voortkomen uit de 
Omgevingswet zo goed mogelijk kunnen worden ingepast binnen de 
daarvoor beschikbare budgetten. 
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Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie  

 

 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De raad van Leiderdorp stemt in met de door u ingediende begroting 2022 
en meerjarenraming 2023-2025. 

TKN 

 

Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie  

 

 
 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Allereerst spreken wij onze waardering uit voor de opgestelde ontwerp-
begroting en meerjarenraming. Wij kunnen instemmen met de ontwerp-
begroting voor 2022 en de meerjarenraming 2023-2025, maar benadruk-
ken wel om ook in de toekomst blijvend, zoals al eerder opgeroepen is door 
de werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke regelingen, op 
zoek te gaan naar mogelijkheden om te bezuinigen en daarmee bij te 
dragen aan de reductie van de ontstane tekorten bij de deelnemende 
gemeenten. 

TKN. 
 

Tot slot dringen wij er bij u met klem op aan scherp aan de wind te varen 
en de beschikbare (financiële) middelen zo doelmatig mogelijk aan te 
wenden met het oog op het te bereiken resultaat. Daarnaast is het van 
belang voortdurend alert te blijven op subsidiemogelijkheden van derden 
(rijk, provincie ed.) en terughoudendheid te betrachten bij het inhuren van 
derden/externe deskundigheid. 

De dienst probeert binnen de beschikbare budgetten en door het algemeen 
bestuur gestelde kaders op een zo efficiënt mogelijke manier zijn 
dienstverlening richting de deelnemers in te richten. Hiervoor is oog voor 
zowel de financiën als voor de kwaliteit. 
 



 

Agendapunt 4 AB 12 juli 2021: Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 zienswijzen deelnemers en reactie ODWH (2021006833) 4 

 

Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie  

 

 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeenteraad van Noordwijk geeft aan dat behandeling van uw 
begrotingen ons geen aanleiding geven tot het kenbaar maken van 
zienswijzen. 

TKN 

 

Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie  

 

 
 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeenteraad van Nieuwkoop stemt in met de ontwerpbegroting 2022 
en maken geen gebruik van de mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen. 
Wij waarderen het dat u erin geslaagd bent de verhuizing van uw dienst ten 
gunste te brengen van de algemene reserve. U schetst dat er nog 
ontwikkelingen zijn waarbij de effecten op deze begroting en 
meerjarenraming nog niet helder zijn. Het gaat hier om de overdracht van 
de bodemtaken en het opstellen van de nieuwe Strategienota. Zodra hier 
de (financiële) gevolgen van in beeld zijn vragen wij u ons daarvan op de 
hoogte te brengen. 

TKN 
 
De dienst erkent de onduidelijkheid op dit dossier en zal in overleg met de 
deelnemers kijken hoe de eventuele gevolgen die voortkomen uit de 
Omgevingswet zo goed mogelijk kunnen worden ingepast binnen de 
daarvoor beschikbare budgetten. 
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Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie  

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzien 
van het vaststellen van de conceptbegroting voor 2022 van 3 juni 2021 
door het Algemeen Bestuur. 

TKN 

Wel willen wij nogmaals de aandacht vestigen op de in het vierde kwartaal 
van 2020 verstuurde brief door de werkgroep financiële kaderstelling 
gemeenschappelijke regelingen. De gemeentefinanciën staan steeds verder 
onder druk en voor de komende jaren overheerst onzekerheid en dreigen 
tekorten. Hierbij willen we ons expliciet tot u als gemeenschappelijke 
regeling richten en te onderzoeken hoe in uw begroting en meerjaren-
raming alsnog structurele besparingen gevonden kunnen worden. Daarbij 
wordt met name gedacht aan besparingen in het slimmer en efficiënter 
werken, zuiniger te zijn en overheadkosten te beperken. Daarnaast zijn 
voorstellen om taken te verminderen ook mogelijk. 

De dienst probeert binnen de beschikbare budgetten en door het algemeen 
bestuur gestelde kaders op een zo efficiënt mogelijke manier zijn 
dienstverlening richting de deelnemers in te richten. Hiervoor is oog voor 
zowel de financiën als voor de kwaliteit. 
 

 

Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie  

 

 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeenteraad van Teylingen geeft aan:  
“Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting voor 2022 en de 
meerjarenbegroting 2023-2025 en spreken onze waardering uit voor de 
opgestelde ontwerpbegroting.” 

TKN 
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Zienswijzenop Begroting 2022 en reactie 

 

 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeenteraad van Voorschoten geeft aan dat de ontwerpbegroting 
2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de ODWH hen geen reden om 
verdere opmerkingen te maken naast de onderstaande opmerkingen. 

TKN 

1. Waarom is het nog geen helderheid over de subsidies (blz. 21, sub 3)? U 
heeft de lasten en baten nu op hetzelfde niveau gehouden als 2021 en wij 
vragen ons af of dat een reële afspiegeling is; 

De subsidie van BSV en ISV wordt jaarlijks meegenomen o.b.v. gemaakte 
inschatting. Realisatie is echter afhankelijk van afspraken die gemaakt gaan 
worden. Op het moment van het opstellen van de begroting is hier nog 
geen inzicht in. Dit heeft geen effect voor de deelnemers omdat wij 
hiervoor subsidiegeld ter beschikking hebben. Overige subsidies zijn op dit 
moment nog niet bij ons bekend. 

2. Op blz. 30 noemt u de Nota Weerstandsvermogen en 
Risicomanagement, welke op 2 november 2015 door het algemeen bestuur 
is vastgesteld. Deze nota dateert van inmiddels 6 jaar geleden. Staat 
actualisatie hiervan op de planning? Wij verzoeken u ons hierover te 
informeren. 

Op dit moment is de dienst aan het kijken naar alle nota’s en 
verordeningen in het kader van de rechtmatigheidsverklaring. Indien 
noodzakelijk zullen deze aangepast worden en ter akkoord worden 
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. 

3. Wij zijn van mening dat de toelichting van de teksten van de financiële 
kengetallen (blz. 32) zeer matig is en wij verzoeken u om deze verder uit te 
werken. 

Contact gezocht met de gemeente Voorschoten hierover. De opmerking 
was voor ons niet duidelijk. Nog geen reactie ontvangen. 

4. Ook constateren wij dat het onderdeel "beoordeling onderlinge 
verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie 
ontbreekt. Graag uw aandacht hiervoor. 

Contact gezocht met de gemeente Voorschoten hierover. De opmerking 
was voor ons niet duidelijk. Nog geen reactie ontvangen. 

5. Op blz. 33 heeft u tekst en een tabel opgenomen over de kasgeldlimiet. 
Het bedrag in de tabel komt echter niet overeen met het bedrag in de 
toelichtende tekst. Ook hiervoor vragen wij uw aandacht. 

Is tekstueel aangepast. 
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6. Blz. 44 gaat over vlottende passiva. Wij vragen ons af uit welke posten 
deze bestaat en vragen ons tevens af waarom deze elk jaar hetzelfde is 
aangezien het kortlopende schulden zijn. Deze zouden niet meerjarig 
hetzelfde kunnen zijn. Wij verzoeken u hier nog eens naar te kijken en ons 
hierover te informeren . 

Dit bestaat uit Crediteuren, Overige schulden en Overlopende Passiva 
(hoofdzakelijk vooruit ontvangen subsidiebijdragen). 
Aangezien het kortlopende schulden zijn houden we deze jaarlijks gelijk. 

Naast de specifieke opmerkingen over de ontwerpbegroting 2022 willen wij 
ook aandacht vestigen op het volgende. De gemeentelijke begroting staat 
door diverse ontwikkelingen onder forse druk. De kosten in het sociaal 
domein lopen structureel op. Het rijk kent structureel te weinig middelen 
toe voor taken zoals het sociaal domein, klimaattransitie, Omgevingswet en 
vele andere taken. Onzeker is nog steeds hoe de herziening gemeentefonds 
uitpakt. Tegelijk nemen uitgaven voor gemeenschappelijke regelingen elk 
jaar toe van gemiddeld ca 10 (2011) naar ca 25 % (2020) van het 
gemeentelijk budget. (Roeien met te korte riemen, Berenschot, 2021). In de 
werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen zijn 
nuttige afspraken gemaakt over de gemiddeld toegestane loon en 
prijsindexatie voor gemeenschappelijke regelingen. Toch is dit onder de 
huidige omstandigheden niet meer genoeg. Wij roepen u daarom op na te 
gaan waar in uw begroting en meerjarenraming besparingen gevonden 
kunnen worden door zuinigheid, efficiency en beperking overhead. Ook zijn 
voorstellen denkbaar om taken te verminderen of anders te organiseren. In 
de keuzes die de gemeente noodgedwongen moet gaan maken, kunnen 
gemeenschappelijke regelingen niet meer buiten beschouwing blijven. 

TKN 
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Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie 

  

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeenteraad van Zoeterwoude adviseert positief over de begroting. 
Wij constateren dat de ontwikkelingen aansluiten bij de vastgestelde 
kaders en dat de werkzaamheden volgens afspraken door de 
Omgevingsdienst West-Holland worden uitgevoerd. De gemeenteraad van 
Zoeterwoude stemt daarom in met de conceptbegroting 2022 van de 
Omgevingsdienst West-Holland. 

TKN 

 
 

Zienswijzen op Begroting 2022 en reactie  
  

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

(Onder voorbehoud moet nog behandeld worden in PS). 
In antwoord op uw verzoek van 23 april 2021 berichten wij u dat 
Provinciale Staten bij besluit van 16 juni 2021 hebben ingestemd met de 
ontwerpbegroting 2022 inclusief de meerjarenraming 2023-2025 van de 
Omgevingsdienst West-Holland. 

TKN 

 


