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Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

  

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting en concept 1 e 
begrotingswijziging voor 2023 en spreken onze waardering uit voor de 
opgestelde ontwerpbegroting en de begrotingswijziging. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting voor 2023, de eerste 
begrotingswijziging 2023 en de meerjarenraming 2024 - 2026. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De raad van Katwijk besluit geen zienswijze in te dienen op de ontwerp 
begroting 2023 / meerjarenraming 2024-2026 en de 1e begrotingswijziging 
2023. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De raad van de gemeente Leiden besluit als zienswijze op de concept 
Begroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 en de 1e Begrotings-
wijziging 2023 van de Omgevingsdienst West Holland in te brengen dat 
deze begroting en 1e begrotingswijziging gesteund wordt door de Leidse 
raad en daarom vastgesteld kan worden in het Algemeen Bestuur van de 
ODWH. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De raad van Leiderdorp stemt in met zowel de door u ingediende begroting 
2023 en meerjarenraming2023-2026 als de eerste begrotingswijziging 
2023. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting en concept 1 e 
begrotingswijziging voor 2023 en spreken onze waardering uit voor de 
opgestelde ontwerpbegroting en de begrotingswijziging. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Wij kunnen instemmen met uw ontwerpbegroting voor 2023, de eerste 
wijziging op de begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024-2026. Dit 
tevens onder dankzegging van het matigen van de indexatie voor 2023, 
waardoor het tarief in de komende jaren minder hard stijgt, hetgeen leidt 
tot een kostenbesparing voor de deelnemers. 

Voor kennisgeving aangenomen. 
 
 

 

Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

  

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Wij kunnen instemmen met de eerste Begrotingswijziging 2023.  Voor kennisgeving aangenomen. 
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Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeenteraad van Oegstgeest ziet geen belemmering(en) ten aanzíen 
van het vaststellen van de 1" begrotingswijziging voor 2023 van 11 april 
2022 door het Algemeen Bestuur. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

 (concept) 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Wij kunnen instemmen met de ontwerpbegroting en concept 1 e 
begrotingswijziging voor 2023 en spreken onze waardering uit voor de 
opgestelde ontwerpbegroting en de begrotingswijziging. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 

Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

 

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

Geen zienswijze ontvangen.  
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Zienswijzen op de 1e Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

  

 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

De gemeenteraad van Zoeterwoude werd verrast door de eerste 
begrotingswijziging. U vraagt ons de voorgestelde (meerjaren)begroting 
2023-2026 direct te wijzigen. Daarbij hebben wij geconstateerd dat de 
structurele verlaging van de dotatie aan de algemene reserve á €368.000 
die u voorstelt tot een structureel negatief beeld leidt van de begroting 
vanaf 2024. De reden hiervoor is dat de structurele wijziging van € 368.000 
groter is dan de dotaties aan de algemene reserve die nu voorzien zijn in 
het meerjarenbeeld. Deze werkwijze kamt ons onzorgvuldig voor. We 
vragen uw aandacht daarom voor het oplossen van het nadeel in de 
begroting voor 2024 en verder. Wij gaan er vanuit dat u de door ons 
geconstateerde onzorgvuldigheid op zult lassen. Daarom leidt 
dit nu niet tot een negatief advies. 

De dienst deelt u mening dat in het meerjarenbeeld 2024-2026 de 
structurele verlaging mogelijk zou kunnen leiden tot een negatief beeld 
voor nu. Echter is de dienst een weg ingeslagen van het constant 
verbeteren van zijn financiële positie. Te denken valt aan goedkopere 
contracten door een aanbestedingen en kritisch te blijven kijken naar de 
uitgaven. De dienst is van mening dat het negatieve beeld waar u het over 
heeft opgelost kan worden binnen de financiële kaders die u ons heeft 
meegegeven in de kadernota en nota Planning & Control. Bij de begroting 
2024 zullen we hier u verder over inlichten. 

 

Zienswijzen op de Begrotingswijziging 2023 en reactie ODWH 

 
 
 

(Onder voorbehoud  
moet nog behandeld worden in PS). 

 
 
 
 
Antwoord Omgevingsdienst West-Holland 

In antwoord op uw verzoek van 11 april 2022 berichten wij u dat 
Provinciale Staten bij besluit van 15 juni 2022 hebben ingestemd met de 
ontwerpbegroting 2023 en de eerste begrotingswijziging 2023 van de 
omgevingsdienst West-Holland en de meerjarenraming 2024-2026 voor 
kennisgeving hebben aangenomen. 

Voor kennisgeving aangenomen. 

 


