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VERSLAG

1.

Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt de heer Rijneveen die de heer El Mokaddem opvolgt als
tweede AB lid van de gemeente Westland.

De heer Minderhoud verzoekt het verslag van de strategisch conferentie van de agenda te halen, het verslag
is niet openbaar. De voorzitter geeft aan dat, daarvan uitgaande, vaststelling van het verslag een besloten
deel van de vergadering zou vereisen. Dat wordt niet beoogd. Besloten wordt het verslag niet actief
openbaar te maken en het van de ODH site te laten verwijderen.

2.

Verslagen

2.1 Verslaq AB d.d. 17 november 2016
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld
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3.

Mededelingen
3.1 lnwerkinqtredino qewiiziqd Besluit Omqevinqsrecht (BOR)
De heer Maat vraagt naar het bedrag dat gemoeid is met de aansluiting op lnspectieview. De secretaris
antwoordt dat het gaat om ca €5000, -.
3.2 Stand van zaken Omoevinqswet
De secretaris meldt dat de inwerkingtreding waarschijnlijk wordt uitgesteld. Er zijn signalen die kunnen
wijzen op uitstel tot2021.
De heer Paalvast vraagt hoe de ambtelijke betrokkenheid is bij dit traject. ls de ODH bekend met de
implementatie bij de gemeenten?
De secretaris antwoordt dat er in de regio Haaglanden een stuurgroep o.l.v. Den Haag is waar gemeenten,
VRH, hoogheemraadschap en ODH aan deelnemen, afstemming is dus geborgd. Vanuit de landelijke
koepels is contact tussen omgevingsdienst.nl, lPO, VNG, etc.
De heer Rijneveen vraagt wanneer officieel bekend wordt dat de inwerkingtreding wordt uitgesteld. De
secretaris geeft aan dat dat aan de minister is.

De heer Kist verzoekt bijeen wijziging van de GR ook rekening te houden met de Omgevingswet.
De secretaris antwoordt dat voorzien is de wet VTH op een later tijdstip in de Omgevingswet te verankeren.
Er liggen op dit moment een aantal verzoeken ter wijziging van de GR, wachten op de Omgevingswet is dan
wel erg ver weg in de tijd.
De voorzitter geeft aan dat wijziging van de GR ruim voor 2021terugkomt op de agenda.
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Financiën
4.1 Jaarrekeninq 2016
De voorzitter meldt dat de accountant verhinderd is en dus niet zoals voorheen bij dit punt kan aansluiten.
De heer Maat meldt dat hem is opgevallen dat in de bijlage bij het verslag van de rekeningcommissie de
taartgrafiek van Rijswijk en Wassenaar over overlastmeldingen hetzelfde is terwijl de cijfers verschillen.
De secretaris geeft aan dat dit wordt aangepast.

Het Algemeen Bestuur besluit:
l. Ten aanzien van de jaarstukken:
De jaarstukken 2016 vast te stellen;

o
o
o

Het jaarrekeningresultaat over 2016 van € 336.686 vast te stellen;
Het jaarrekeningresultaat 2016 toe te voegen aan de Algemene reserve

2. Kennis te nemen van het accountantsverslag met de reactie
3. Kennis te nemen van het advies van de rekeningcommissie met de reactie.

4.2 Resultaatbestemmino 201 6
Het Afgemeen Bestuur besluit een bedrag van € 122.800 aan de Algemene reserve te onttrekken
en te bestemmen voor:
l. Budgetoverheveling programma Duurzaamheid naar 2017 €,72.800
2. Budgetoverhevel i n g bestu u rl ijke werkconferentie naar 2017 C, 50.000
4.3 Vooriaarsnota 2017
De heer Ouwendijk benadrukt, mede namens Delft, dat de verhoging van het ICT budget het mogelijke
investeringsbedrag bedraagt maar dat over de besteding hiervan separate besluitvorming moet
plaatsvinden. De heer Paalvast sluit zich hier bijaan.
De voorzitter geeft aan dat investeringen op het gebied van ICT aan het bestuur worden voorgelegd.
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Het Algemeen Bestuur stelt de Voorjaarsnota20lT en stemt in:
1. met de wijzigingen voortvloeiende uit de Voorjaarsnofa20lT;

2. met de verhoging van de deelnemersbijdragen;
3. met een wijziging van de Algemene reserve;
4. met het beschikbaar stellen van een investeringskrediet IGT van € 2.200.000.

4.4 Beqrotino 2018
De voorzitter meldt dat de heer de Bruijn heeft gevraagd naar de benodigde weerstandscapaciteit. De
voorzitter licht toe dat in het AB van juni 2016 de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement is
vastgesteld waarin uitgegaan wordt van een weerstandsratio tussen 1,0 - 1,4 met een maximum van 5%.
De kans daarbij bestaat dat risico's door de deelnemers geborgd moeten worden. Dit jaar zou dat
neerkomen op ca € 25.000, -. Gezien de hoogte van de Algemene Reserve anno 2017 heeft de ODH echter
ter dekking zelf voldoende middelen.
De heer Paalvast meldt dat op pag.l8 een fout bedrag is vermeld in relatie tot de meerjarencijfers. Dit wordt
aangepast.
De heer Kist is blij met de bereikte rust die er nu op deze onderwerpen is. Het onderzoek van Seinstra van
de Laar en de strategische conferentie hebben resultaat gehad.

Het Algemeen Bestuur besluit met inachtneming van de aanpassing op pag.l8:
l. de begroting van baten en lasten op programma's voor het jaar 2018 vast te stellen;
2. de meerjarenbegroting 2019-2021 voor kennisgeving aan te nemen;
3. de bevoorschotting conform tabel 13 vast te stellen.
De voorzitter meldt dat de reactie op de zienswijzen richting aan de deelnemers wordt verzonden
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Overige ondemrerpen
5.1 Tussenraoportaqe Koersplan
De voorzitter leidt in dat na de overschakeling van input naar output de overstap van voor- naar nacalculatie
resteert.
De heer Minderhoud vraagt of we dat de komende periode goed gaan neerzetten uitgaande van de
besluitvorming op de conferentie in maart.
De voorzitter bevestigt dit, dit najaar wordt het verder uitgewerkt. Het streven is nacalculatie van toepassing
te laten zijn op de begroting 2019.
De heer Van der Sande meldt dat er ambtelijk en bestuurlijk veel tijd in gestoken is, hij kan dan ook niet
anders dan instemmen.
De heer Kist verzoekt de opbouw van de strategische conferentie terug te laten komen in het koersplan t.b.v
van de consistentie en herkenbaarheid.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van

.
.
.

de voortgang van de totstandkoming van het Koersplan;
de onderzoeken van Seinstra van de Laar inzake nacalculatie methodieken en
stemverhoudingen bij andere diensten:
de voorgestelde inhoudsopgave van het Koersplan
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Het Algemeen bestuur besluit het volgende:
Het Koersplan verder uit te werken ten behoeve van de najaarsvergadering met de uitkomst van de
conferentie in maart als leidraad en met inachtneming van het volgende:

1.

Er zal een nacalculatiesystematiek uitgewerkt worden. Daarbij zal de gehanteerde
methodiek bij Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vertrekpunt zijn. Bij deze uitwerking
zaltevens de werkwijze van de DCMR in beschouwing genomen worden waarbij de vooren nadelen voor de ODH duidelijk in beeld gebracht worden. Ook mogelijke voorbeelden
buiten Zuid-Holland worden nagegaan. Een uitgewerkt voorstel inzake nacalculatie en
verrekening zalvervolgens aan het AB voorgelegd worden, waarna het vastgelegd zal
worden in een nota P&G of de Financiële Verordening van de ODH. Het streven is
nacalculatie van toepassing te laten zijn op de begroting 2019.

2.

Om te komen tot besluitvorming over ontwikkelingen met financiële consequenties wordt
voorgesteld de bevindingen van Seinstra 2016 als dan te actualiseren door na te gaan of
binnen de eigen exploitatie een oplossing voor financiële dekking kan worden gevonden
met behoud van de minimaal gewenste kwaliteit en kwantiteit van uitvoering van de
dienstverlening op basis van de landelijke kwaliteitscriteria en binnen de kaders van de
diverse bestaande beleidskaders. lndien dit niet mogelijk is, wordt de ODH gevraagd
inzichtelijk te maken welke mogelijkheden voor financiële dekking kunnen worden
aangewend. Exogene lastenstijgingen zullen middels indexering structureel doorwerken
in de tarieven met inachtneming van de productiviteitsstijging in de periode 2017-2020
zoals besloten naar aanleiding van het rapport Seinstra en van de Laar uit 2016. Exogene
lastenstijgingen leiden derhalve niet ook automatisch tot een stijging van de
deelnemersbijdrage.

3.

De bestaande stemverhouding vooralsnog niet te wijzigen.

4.

Op basis van de voorgestelde inhoudsopgave het Koersplan verder uit te werken, waarbij
de uitkomsten van de strategische conferentie centraalstaan.

5.2 Benoeminq lid rekeninqcommissie
De heer Maat geeft aan dat het J.J. Bakker i.p.v. J. Bakker is. Dit wordt aangepast
Het AB besluit tot benoeming van de heer J.J. Bakker.
5.3 Verlenqinq qeneratiepact
De heer Van der Sande meldt dat in de provinciale CAO ook afspraken zijn over inzet van IKB voor opname
van verlof in andere levensfasen.
De voorzitter geeft aan de gemeentelijke CAO die leidend is voor de ODH, met belangstelling af te wachten.
6. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag
7. Sluiting
De voorzitter bedankt de heer Van der Sande voor zijn deelname aan het AB en wenst hem veel succes als

dijkgraaf van het hoogheemraadschap van Rijnland. De voorzitter sluit de vergadering.
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Actiepunten

17-11

activiteiten van de ODH op het gebied van
duurzaamheid
aAB
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Actiehouder

Gereed voor

Secretaris

1 juni 2017
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Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur in zijn vergadering van 30 november 2017,

de secretaris,

de voorzitter,

H.V. Horlings
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