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Geacht college,
In mei 2011 heeft u het concept-bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) en de bijhorende
concept Gemeenschappelijke Regeling (GR) ter besluitvorming aanqeboden gekregen . Hierbij is door de
gemeente Den Haag destijds een voorbehoud gemaakt vanwege mogelijke wijzigingen voortvloeiend uit
een aanqekondiqde rijksbezuiniging van 100 miljoen op het gemeentefonds vanwege de verwachtte
efficiencyw inst door de omgevingsdiensten (RUD's). Bovendien werd de inmiddels opgestarte
besluitvorming aangehouden. Den Haag wilde eerst de septemberc irculaire afwachten, zodat de hoogte
van de korting duidelijk werd en de gevolgen daarvan voor Den Haag. Naar aanleiding van de
septembercirculaire waarin een kort ing op het gemeentefonds werd aangekondigd, heeft de gemeente
Den Haag de stuurgroep om ruimte gevraagd om de eigen inbreng te herzien. Toen is de mogelijkheid
geboden aan aile partijen om de hoogte van hun inbreng in de ODH te heroverwegen. Dit heeft
geresulteerd in een bijgestelde inbreng van Den Haag en Wassenaar.
Den Haag heeft zijn inbreng van 84,1 fte verlaagd naar 58,8 fte op basis van de eigen gemeentelijke
bezuinigingstaakstelling en de rijkskorting. Wassenaar heeft zijn inbreng van 3.67 fte naar 2,48 fte
verlaagd vanwege verm indering van het werkaanbod. Dit zijn de verschillen tussen de versle van het
bedrijfsplan van 28 april 2011 en het bedrijfsplan van 11 januari 2012. Den Haag heeft de inbreng
verlaagd door zich tot de uitvoering van de wettelijke taken te beperken en door vooraf de efficiencywinst
van de ODH al in te boeken. De andere partijen zullen deze efficiencywinst over een periode van vier jaar
inboeken.
Op 21 december 2011 heeft de stuurgroep ODH de consequenties van de verminderde inbreng besproken
en ingestemd met de wijzigingen die hieru it voort zouden vloeien in het bedrijfsplan en de GR. Deze
wijzigingen betreffen drie punten:
De formatleve startomvang van de ODH verandert van 232 naar 206 fte
De stemverdeling voor gemeente Den Haag en Provincie, die mede gebaseerd is op de formatieve
inbreng , wijzigt van respectievelijk 30 en 26 %, naar 27 en 29 %. Voor de overige partijen blijft
de stemverhouding gelijk.
De al bestaande afspraak om in de taakuitvoering na drie jaar te komen tot een
gemeenschappelijk vastgesteld uitvoeringsnivo is herbevestigd . En aangevuld met de afspraak om
na twee jaar de primaire taakuitvoering per deelnemer te evalueren.
Aanvullend op de evaluatieafspraken die voor iedere deelnemer gelden, heeft de gemeente Den Haag
toegezegd bereid te zij n afspraken te maken over flankerende maat regelen. Dit om mogelijke
productiekneJpunten of -vertlezen op te vangen, die in de eerste jaren zouden kunnen ontstaan door de
bijgestelde inbreng.

In het bijgevoegde concept bedrijfsplan ODH en concept Gemeenschappelijke regeling zijn deze
wijzigingen doorgevoerd en op 11 januari 2012 heeft de stuurgroep deze stukken vastgesteld. De
stuurgroep heeft hierbij unaniem uitgesproken het vertrouwen te hebben, dat hiermee een goede basis is
gelegd om een robuuste omgevingsdienst vorm te kunnen geven en te kunnen starten per 1 januari
2013. Om deze startdatum mogelijk te maken wordt de toezegging gevraagd van aile deelnemende
organisaties om de werkgroepen en voorbereidingen in voldoende mate te bemensen.

Hierbij bieden wij u ter besluitvorming het concept bedrijfsplan en het concept van de
gemeenschappelijke regeling aan.
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