
omgev¡ngsdienst
HAAGLANDEN

Begroting 201 9

Meerjarenraming 2020 - 2022



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

lnhoudsopgave
1 Aanbieding.........
1.1 lnleiding........
1.2 Leeswijzer....

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4

3
3
4

2
2.1
2.2

Programmaplan ............
rnreidins . ...:::.::::::::::.:.::::::.:.::::::::. .........
Programma Toetsing en Vergunningverlening .......
Wat willen we bereiken? .................
Wat gaan we daarvoor doen?.......
Wat gaat dat kosten?
Programma Toezicht en Handhaving .....................
Wat willen we bereiken? .................
Wat gaan we daarvoor doen?.......
Wat gaat dat kosten?

Paragrafen
Weerstandsvermogen en risicobeheersin g
Weerstandscapaciteit....
Risicoanalyse.................
Beheersmaatregelen......
Ratio...........
Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheer
Financiering
Kasgeldlimiet en de renterisiconorm.............
Schatkistbankieren.......
Bedrijfsvoering ..............
Wat gaat dat kosten?
Organisatie.
Personeel
lnformatisering en automatisering ..............
I nformatiebeveiliging
Onderhoud kapitaalgoederen ...........

Financiële begroting
Uitgangspunten..............
Begrotingsbeleid ...........
Output, voor- en nacalculatie
Loon- en prijsontwikkeling............
Overzicht van baten en lasten
Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar.

Besluit Algemeen Bestuur

Bijlagen
Exploitatiebegroting
Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld .

BBV-informatie...............
Outputbegroting T&V
Outputbegroting T&H
Totaal werkvolume in uren per dee|nemer.............,
Begrippen- en afkortingenlijst .........

....5

....5

....5

....5

....5

....6

....8

....8

....8

..10

..11

..11

..12

.. 13

.. 13

..14

..14

..14

.. 15

.. 15

..15

..15

..16

..16

..17
,,17
..17

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2

4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.3

l9
19
19
19
19
20
22

23

24
24
27
28
30
33
36
37

5

6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

2l 37



omgevingsd¡enst
HAAGLANDEN

I Aanbieding

1.1 lnleiding

Voor u ligt de begroting 2019 van de Omgevingsdienst Haaglanden. Op hoofdlijnen volgt deze begroting de
ingezette koers van de afgelopen jaren. De dienstverlening aan de opdrachtgevers neemt gestaag in
omvang toe en evenals in de afgelopen jaren is voor 2019 een efficiency taakstelling (besluit AB inzake
productiviteitsstijging 2017-2020) in de begroting opgenomen.

Het AB heeft in november bevestigd wat eerder in het financiële onderzoeksrapport van het bureau
SeinstravandeLaar uit 2016 is geconcludeerd. De conclusie luidt dat er geen structurele zogenaamde vrije
ruimte zit in de exploitatie van de dienst. Dit betekent dat voor de begroting 2019 conform eerdere
besluitvorming baten en lasten in evenwicht gebracht worden door aan de bijdrage van de deelnemers een
onttrekking uit de Algemene Reserve toe te voegen. Daarmee komt deze reserve op het minimaal vereiste
niveau op grond van benodigde weerstandsvermogen.

Op 6 februari 2018 heeft het Algemeen Bestuur het Koersplan voor de periode tot de voorgenomen
inwerkingstelling van de Omgevingswet vastgesteld (2018-2021). ln het Koersplan zijn financiële
uitgangspunten opgenomen die de ODH bij het opstellen van de begroting dient te hanteren:
. Lasten:

lndien de werkelijke lasten niet vaststaan, wordt als basis voor het bepalen van de (verwachte)
werkelijke lastenstijging van de personele en/of materiele lasten, de CPB-indexen uit de Macro
Economische Verkenning (MEV) gehanteerd zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire voor
zowel het provinciefonds als het gemeentefonds (index overheidsconsumptie lonen en salarissen en
index overheidsconsumptie netto materiële consumptie). ln de AB-vergadering van november vindt
besluitvorming plaats over de op basis hiervan te hanteren index voor de lastenstijgingen in het daarop
volgende jaar. De geindexeerde begroting wordt dan als eerste begrotingswijziging aan het bestuur
voorgelegd;

. Baten:
De dekking van de (verwachte) werkelijke lastenstijging van de personele lasten en/of materiële lasten
(conform het AB-besluit zoals hierboven beschreven) wordt in principe in eerste instantie gezocht binnen
de reguliere exploitatie. lndien lasten en baten op deze wijze niet of onvoldoende in evenwicht kunnen
worden gebracht, neemt het AB een besluit op grond waarvan dit evenwicht wordt hersteld. Het behoud
van kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening is daarbij uitgangspunt. Bij het aantoonbaar ontbreken
van structurele financiële ruimte zal de deelnemersbijdrage worden aangepast om het evenwicht tussen
lasten en baten te realiseren.

Op 31 december 2018 expireert de cao gemeenten 2017-2018. Dit betekent dat voor het begrotingsjaar
2019 rekening gehouden moet worden met een nieuwe cao. Op basis van oproepen van het Kabinet rond
Prinsjesdag 2017 om vanwege de gunstige staat van de economie de koopkracht te laten toenemen en
ruimhartige cao's af te sluiten, dient rekening te worden gehouden met een substantiële loonstijging. Met de
eerdere vaststelling dat er geen structurele financiële ruimte is in de exploitatie, zal een lastenstijging als
gevolg van een nieuw akkoord alleen opgevangen kunnen worden via een aanpassing van de
deelnemersbijdrage.

De voorliggende begroting2019-2022 is gebaseerd op het prijspeil 2018. ln november 2018 wordt in het AB
een eerste begrotingswijziging voorgelegd op basis van de werkelijke loonstijging of indien deze nog niet
bekend is op basis van de in de MEV van september 2018 opgenomen indices.

ln de meest recente Macro Economische Verkenning van september 2017 wordt voorlopig uitgegaan van
een indexering van respectievelijk 2,4% voor de lonen en 1 ,4o/o voot de materiële lasten.

ln het Koersplan is voorts opgenomen dat de ODH zich intensief zal voorbereiden op de komst van de
Omgevingswet. De Omgevingswet zal nadere eisen stellen aan beschikbaarheid en kwaliteit van data
(gegevens en documenten). Daarbij staat het toetsen van een voorgenomen activiteit op een bepaalde
locatie centraal. Vanuit dat beginsel zal ook de opbouw van gedigitaliseerde bestanden nader worden
vormgegeven. De extra impuls die hiervoor nodig is zal zo veel mogelijk binnen de beschikbare
kapitaalmiddelen worden opgevangen. De lage rentestand maakt het mogelijk het te activeren bedrag in
vergelijking met de afgelopen jaren toe te laten nemen zonder dat dit leidt tot een opwaartse aanpassing van
de exploitatie.
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ln het begrotingsjaar zal een nadere uitwerking van de digitale informatievoorziening op weg naar de
Om gevingswet worden gepresenteerd.

Voor de begroting 2019 kan voor het eerst conform afspraken in het Koersplan op grond van het resultaat
over dit begrotingsjaar sprake zijn van verrekening tussen de ODH en deelnemers. Binnen een bandbreedte
van (plus of min) 10o/o in relatie tot de begrote deelnemersbijdrage vindt geen verrekening plaats. De ODH
zal de voortgang gedurende het begrotingsjaar nauwgezet monitoren en tijdig aangeven of rekening moet
worden gehouden met een mogelijke overschrijding van deze bandbreedte.

Uitgangspunt is dat de wettelijke taken op het gebied van WH moeten worden uitgevoerd. Daarbij is de
"vraag vanuit de samenleving" niet op voorhand te kwantificeren.

ln 2019 zullen naar verwachting alle zogenaamde basistaken conform het gewijzigde Besluit Omgeving
Recht (2017) door de deelnemers overgedragen zijn aan de ODH. Met name de ketentaken op het gebied
van asbest zijn daarbij nog een aandachtspunt. De inspanningen van diverse deelnemers op dit dossier zijn
in het verleden sterk wisselend geweest (uiteenlopend van een uitgebreide asbestinventarisatie gevolgd
door een proactieve benadering van eigenaren ten aanzien van de saneringsopgave tot het beperken van
het toezicht tot arbeidsomstandigheden uitgevoerd door de lnspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid).
Gelet op de in wet- en regelgeving vastgelegde toezicht en handhavingstaken op de asbestketen zal
harmonisatie van de uitvoering van deze taken noodzakelijk zijn.

Met enkele grote opdrachtgevers op het gebied van asbestsanering zoals Woningbouwcoöperaties, de LTO
maar ook bijvoorbeeld de TU Delft, zal worden getracht tot afspraken te komen om het toezien op de
asbestketen te vereenvoud igen.
Duurzaamheid en milieu behoren momenteel tot de belangrijkste thema's bij de gemeenteraadsverkiezingen
van maart 2018. De verwachting is dat dit zaldoorwerken in de nieuwe coalitieakkoorden bijde gemeenten.
ln de loop van 2018 zal worden bezien of dit nog zal leiden tot nadere prioritering en accentuering. De
verwachting is dat vooral de aspecten energiebesparing, duurzamere vormen van energiewinning en
circulaire economie daarbij een rol zullen spelen.

ln 2019 zal de samenwerking met andere Omgevingsdiensten verder gestalte krijgen. Daarbij staan het
ontwikkelen van een digitaal stelsel voor data en documenten op geografische basis, het uitwisseling en
toegankelijk maken van kennis en het vergroten van deskundigheid centraal. Bij de voorbereiding van de
komst van de Omgevingswet zal nauw samengewerkt worden met VNG, IPO en de betrokkenen
departementen BZK en l&W. In de regio wordt deelgenomen aan de voorbereiding met provincie,
gemeenten, GGD, Veiligheidsregio en Hoogheemraadschap Delfland.

ln 2020 treedt normaal gesproken de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Dit
heeft gevolgen voor de rechtspositie van de medewerkers van de ODH. ln 2019 zullen de consequenties
hiervan inzichtelijk worden gemaakt en zullen de noodzakelijke maatregelen worden voorbereid. De Wnra
heeft gevolgen voor o.a. arbeidsovereenkomst, ontslagrecht, ontslagprocedure en collectieve
arbeidsovereenkomsten. Ter besluitvorming zal onder meer de vraag omtrent het volgen van een nieuwe
CAO aan de orde komen.

Samengevat is in 20'19 sprake van een begrotingsjaar met een grote diversiteit aan opgaven voor ODH. De
dienst zal daar met energie en toewijding aan werken.

1.2 Leeswijzer

Hoofstuk 2 bevat het programmaplan met de doelstellingen en voornemens van de ODH per programma.
Daarin is de beantwoording van de drie W-vragen opgenomen: 'Wat willen we bereiken?', 'Wat gaan we
daarvoor doen?' en 'Wat mag het kosten?'. De verplichte paragrafen zijn beschreven in hoofdstuk 3, waarna
in hoofdstuk 4 de financiële begroting (met uitgangspunten) staat opgenomen. Het besluit tot vaststelling van
de begroting 2018 door het Algemeen Bestuur is opgenomen in hoofdstuk 5. De bijlagen staan in hoofdstuk
6.
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2 Programmaplan

2.1 lnleiding

De ODH voert als omgevingsdienst voor het gebied van Haaglanden voor de provincie Zuid-Holland en de
gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk,
Wassenaar, Westland en Zoetermeer een overeengekomen takenpakket uit. Hierbij geldt dat de gemeenten
en de provincie verantwoordelijk zijn voor de beleidsvorming. Zij doen dat aan de hand van landelijke
kaders, landelijke regelgeving en aanwezige eigen beleidsruimte. De eigen beleidsruimte wordt ingevuld aan
de hand van gemeentelijke en provinciale bestuurlijke ambities. Het totaal aan landelijke en eigen
regelgeving wordt vertaald in een set vastgestelde beleidskaders. Grotendeels zijn deze beleidskaders in
regionaal verband in afstemming met de ODH geharmoniseerd. De uitvoering van deze beleidskaders is
voor een deel belegd bij de ODH. De doelstelling van de ODH is om bij de uitvoering van de genoemde
taken te voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria, te zorgen voor specialismenvorming op inhoud en een
bijdrage te leveren aan een constante en eenduidige uitvoering van WH-taken in de regio.

Uitvoering van de taken geschiedt in 2019 op basis van output, waarbij het werkpakket en de begroting
hiervan wordt opgebouwd uit de te verrichten diensten en producten met bijbehorende productprijzen. Deze
wijze van begroten sluit aan bij de zaakgerichte organisatie van de taakuitvoering binnen de ODH.

Uitvoering van de asbesttaak wordt door de Haaglandengemeenten op basis van de BOR belegd bij de
ODH. Afstemming over de wijze van uitvoeren, de intensiteit en de kosten bevindt zich in een vergevorderd
stadium en zal in de eerste helft van 2018 naar verwachting worden afgerond. De resultaten van deze
afspraken zullen in de VJN worden venverkt en maken nu nog geen deel uit van deze begroting 2019.

2.2 Programma Toetsing en Vergunningverlening

2.2.1 Wat willen we bereiken?

Voorafgaand aan diverse handelingen in de leefomgeving zijn initiatiefnemers (provincie, gemeenten,
andere overheden en derden) op basis van regelgeving verplicht om na te gaan of deze handelingen binnen
de geldende regels zijn toegestaan. Zo nodig dient het bevoegd gezag (provincie, gemeenten) hiervoor
toestemming te verlenen (in de vorm van een toestemming, vergunning, ontheffing of andere vorm van
beschikking). Behalve het verlenen van toestemmingen voor allerlei handelingen, worden ook plannen,
onderzoeken en andere soorten van rapportages aan de ODH ter toetsing aangeboden.

De ODH zet zich in om de uitvoering van de toetsing en vergunningverlening gerelateerd aan diverse
milieuwetten en de groene wetgeving op een efficiënte en professionele wijze te verzorgen, waarbij naast
oog voor de inhoud er zeker oog is voor de specifieke omstandigheden en context waarbinnen handelingen
plaatsvinden. Daarnaast stelt de ODH zich tot doel om een bijdrage te leveren aan de voorbereiding op de
komst van de Omgevingswel (2021).

2.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Het programma Toetsing en Vergunningverlening (T&V) richt zich op de behandeling van meldingen,
toetsingen, vergunningen en beschikkingen die volgen uit de taken die bij de ODH zijn neergelegd.

Een belangrijke pijler wordt gevormd door werkzaamheden gericht op inrichtingen in het kader van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet milieubeheer (Wm) Verder betreft het de
uitvoering van wettelijke taken (toetsing en beschikking) op het gebied van bodem, groen, grondwater,
ontgronding, geluid, lucht en externe veiligheid, zowel als eigenstandige taken en als onderdeel van het Wm,
Wabo of andere procedures. De taken op groen, grondwater en ontgrondingen voert de ODH uit voor het
totale grondgebied van Zuid-Holland. Tot het programma T&V behoort ook het (geluid)beheer van
gezoneerde industrieterreinen, het bijhouden van diverse milieudata (bodem, milieu) en het beoordelen van
aanvragen aangaande Warmte Koude Opslag (WKO). Verder voert de ODH voor de provincie
werkzaamheden uit ten behoeve van het bodemsaneringsprogramma (inclusief uitvoering nazorg en
bodemconvenant) en de programmatische aanpak van externe veiligheid, alsmede voor een beperkt aantal
gemeenten werkzaamheden ten behoeve van de programmatische sanering van geluidknelpunten.
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Onderdeel van het talenpakket is het beoordelen van onderzoeken gericht op het verwijderen en saneren
van asbest uit de leefomgeving. Zwaartepunt de ODH inzet op een verantwoorde asbestaanpak ligt in het
programma Toezicht & Handhaving.

Voor een aantal deelnemers voert ODH adviserende en toetsende taken uit op het vlak van milieu en RO,
waarbij vroegtijdig in een ruimtelijk ontwikkelproces gekeken wordt naar de effecten van bepaalde
ontwikkelingen op de leefomgeving en vice versa. Door deze aspecten vroegtijdig aan elkaar te verbinden
kan de kans op knelpunten in een later stadium worden verkleind of zelfs worden voorkomen. Zeker als er
veel milieu aspecten een rol spelen en de vraagstukken complex zijn, kan de ODH van meerwaarde zijn
omdat zij veel vakgebieden beheerst en gewend is om vraagstukken multidisciplinair te benaderen. Verder
voert de ODH voor enkele deelnemers adviserende en toetsende taken uit op het gebied van geluid bij
festiviteiten en evenementen en brengt daarbij haar deskundigheid op het vlak van akoestiek in.

Bundeling van alle meldingen, toetsingen en vergunningen c.q. beschikkingen komt voort uit de nauwe
verwevenheid van de afzonderlijke (deel)procedures binnen de Wabo en in het licht van de ontwikkelingen in
het omgevingsrecht. De ODH heeft algemene en specifieke kennis om de werkzaamheden eigenstandig uit
te voeren. De kennis en expertise die voor de taakuitvoering beschikbaar is, kan door opdrachtgevers
worden ingezet bij de vorming of uitvoering van hun beleidsprogramma's of ter ondersteuning van
bijvoorbeeld planontwikkeling of Milieu effect rapportage (MER) procedures. Hierbij kan gedacht worden
aan:
o Adviestaken op het gebied van Milieu en RO. Advisering over milieuaspecten in ruimtelijke plannen

(structuurvisies, bestemmingsplannen en projectbesluiten) en duurzame gebiedsontwikkeling.
. Uitvoeren van diverse overige programmataken, zoals het programma luchtkwaliteit, het programma

leren voor duurzaamheid, het programma databeheer etc.
o (Mogelijke) eenmalige adviesopdrachten of inzet van specifieke expertise op verzoek van één van de

deelnemers op het gebied van o.a. milieubeheer, bodem, groen, geluid, luchtkwaliteit en externe
veiligheid. ln toenemende mate wordt de expertise van de ODH ingezet ter ondersteuning van de
beleidsontwikkeling door afzonderlijke deelnemers. Te denken valt aan de beleidsvelden geur, horeca
en/of evenementen.

o Ondersteunen van gemeenten in de voorbereiding en aanpak van asbest gerelateerde vraagstukken of
inzet van specifieke expertise bijeen eventuele programmatische aanpak van de asbestverwijdering.

¡ Procescoördinatie, zoals de bevoegd gezag rol MER.

Voor de Omgevingswet geldt dat de impact op de taakuitvoering alsook de aard en omvang van de
implementatie nog in ontwikkeling is. De contouren beginnen steeds meer zichtbaar te worden. De
deelnemers in de ODH zijn actief met hun voorbereidingswerkzaamheden en op regionaal niveau wordt
nauw samengewerkt tussen betrokken partners. De ODH is bij deze ontwikkelingen betrokken en is voor
deelnemers een (kennis)partner in deze voorbereiding. Aan de hand van de koers en aanpak van
afzonderlijke gemeenten als ook op regionaal verband beziet de ODH op welke wiize haar inzet als
meeruvaarde kan gelden. ln de begroting is voorzien in een budget om betrokken te zijn bijde
voorbereidingsactiviteiten. lngeval specifieke activiteiten of werkzaamheden gewenst zijn zullen hierover ook
specifieke afspraken gemaakt worden.

2.2.3 Wat gaat dat kosten?

De programmalasten van T&V bedragen in 2019 € 10.891.900 en dit bedrag komt overeen met het
geprognosticeerde werkplan van T&V (zie bijlage 6.4).
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1. Personeel

De post personeel bevat de salariskosten die rechtstreeks aan het programma T&V zijn toegerekend
2. Overige kosten

De overige kosten bestaan uit de direct aan het programma T&V toegerekende leveringen en diensten
(zoals de kosten van het abonnement Databank Flora- en Fauna, publicatiekosten, kosten van onderzoek en
kosten van bezwaar- en beroep).

3. Additionele projecten

ln de begroting 2019 is nog geen rekening gehouden met additionele werken. Nieuwe additionele werken
worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en
Jaarrekening).

4. Overhead

De overhead (bestaande uit de indirecte kosten van de programma's en de kosten die niet rechtstreeks
kunnen worden toegerekend aan de programma's zoals personele overhead, kapitaallasten, huisvesting
etc.) wordt verdeeld op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis. Op
begrotingsbasis worden 81,65 fte toegerekend aan het programma T&V en 84,41 fle aan het programma
T&H (verhouding 49,17 : 50,83). ln paragraaf 3.3.1 is een specificatie opgenomen van de overhead.
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2.3 Programma Toezicht en Handhaving

2.3.1 Wat willen we bereiken?

De combinatie van bijna 30.000 bedrijven en ca. 1,1 miljoen inwoners in het dichtstbevolkte werkgebied van
Nederland vraagt om een voortdurende aandacht voor het voorkomen en waar mogelijk terugdringen
van milieu- en veiligheidsrisico's. Het programma Toezicht en Handhaving (T&H) richt zich op een adequaat
toezicht, behandelen van overlastmeldingen en waar nodig handhavend optreden van inrichtingen,
instellingen en personen die zich niet houden aan de wet- en regelgeving. Dit laatste conform de bestuurlijke
vastgestelde sanctiestrategie. Het gaat daarbij om het toezicht (administratief en fysiek) en de handhaving
op alle bij de ODH ondergebrachte regelgeving, zoals het toezicht op de wet Milieubeheer, bodemsanering,
grondstromen, grondwateronttrekkingen en ontgrond i ngen.

Uitvoering van de taken geschiedt in 2019 op basis van output, waarbij het werkpakket en de begroting
hiervan wordt opgebouwd uit de te verrichten diensten en producten met bijbehorende productprijzen. Deze
wijze van begroten sluit aan bij de zaakgerichte organisatie van de taakuitvoering binnen de ODH.

2.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?

Voor het programma T&H geldt dat de werkzaamheden deels te plannen zijn en voor een kleiner deel
afhankelijk zijn van klachten, incidenten of aanvragen. Dat betekent dat bij het toedelen van de capaciteit
tussen verschillende taakvelden getracht is rekening te houden met een vaste inzet van capaciteit en een
flexibele inzet.

ln het Besluit omgevingsrecht is opgenomen dat het handhavingsbeleid van een gemeente gebaseerd
moet zijn op een analyse van de problemen die zich naar het oordeel van het bestuursorgaan kunnen
voordoen met betrekking tot de naleving. Ook dient het handhavingsbeleid inzicht te geven in de
prioriteitenstelling met betrekking tot de uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Omdat de taken worden
uitgevoerd door de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) is een regionale probleemanalyse en
prioriteitenstelling gemaakt, die door de gemeenten is vastgesteld. De probleemanalyse en
prioriteitenstelling hebben tot doel een regionaal uitvoeringskader vast te leggen waarbij ook ruimte is voor
lokale en landelijke prioriteiten. Met de probleemanalyse wordt dus een risico gerichte inzet van de
beschikbare capaciteit gerealiseerd, waarbij het de bedoeling is dat dezelfde soort bedrijven in de hele regio
onderworpen worden aan hetzelfde toezichtregime. Daarnaast wordt de opgestelde startbrief beschouwd als
uitgangspunt en input voor de prioriteiten. De toegepaste risicomethodiek is gebaseerd op een weging van
de volgende factoren:
. Feitelijknaleefgedrag;
¡ De mogelijke effecten van potentiele en feitelijke overtredingen;
r Veiligheid, leefbaarheid, natuur- en milieuwaarden, financieel/economische schade en bestuurlijk imago;
o De kansen op overtredingen;
. Klachten en signalen;
. Landelijkeprioriteiten.

Behoudens het risicogericht bezoeken van inrichtingen en werken vindt ook projectmatig en thematisch
toezicht plaats. Te denken valt aan ketentoezicht (asbest, grondstromen) of toezicht met een specifieke
milieudoelstelling zoals ten aanzien van duurzaamheid of externe veiligheid.

Asbest
Met de Wijzing Besluit Omgevingsrecht (BOR) per I juli 2017 is de bedrijfsmatige sanering en verwijdering
van asbest en de ketenbenadering op het gebied van toezicht en handhaving onderdeel uit gaan maken van
het basistakenpakket dat door de ODH wordt uitgevoerd. Dit betekent dat binnen dit programma toezicht
wordt gehouden en zo nodig handhavend wordt opgetreden ten aanzien de werkzaamheden van de
asbestsanering voorafgaande aan de sloop, alsmede het verwerken en afvoeren van asbesthoudend afval.
De omvang van het aantal meldingen en de wijze van uitvoeren zal maatgevend zijn voor de benodigde
inzet op deze taakuitvoering. De ODH voert deze werkzaamheden uit in nauwe afstemming en
samenwerking met ISZW , ILT en OM. Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat behalve de primaire
invalshoek voor ODH, het milieu aspect conform de BOR, ook in nauw overleg met ISZW het
arbeidsinspectie aspect wordt meegenomen. Daarnaast zal in relatie tot de uitvoering van de Reach -
richtlijn en een mogelijk wettelijk verbod op asbesthoudende daken in 2024, nagegaan worden welke
asbesthoudende daken en gevels voor sanering in aanmerking komen.
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Overlast
Onderdeel van dit programma is ook de behandeling van overlastmeldingen die verbonden zijn aan de bij de
ODH ondergebrachte wettelijke taakuitvoering. Geluidhinder heeft een nadelige invloed op de gezondheid
en op de leefbaarheid. Haaglanden kent een groot aantal horecabedrijven waarvan een klein aantal voor
(toenemende) hinder door muziek gerelateerde activiteiten in de avond- en vroege nachtperiode zorgen.
Geluidsoverlast van de horeca is dan ook een fors onderdeel van het werkpakket in 2019.

Duurzaamheid
Energie besparing is een zowel in EU verband als nationaal een onderwerp met veel politiek- bestuurlijke
aandacht en urgentie. Veel gemeenten zijn bezig met lokaal klimaatbeleid en hebben een ambitie om op
termijn (vaak in 2030) klimaatneutraalte worden. Zijzijn bezig met een routekaart om hun klimaatambities te
verwezenlijken. Energiebesparing bij bedrijven is een belangrijk onderdeel hierin. lmmers energie die niet
gebruikt wordt, hoeft ook niet (al dan niet duurzaam) opgewekt te worden. Energiebesparing is een
belangrijk aspect in het verbeteren van de duurzaamheid. Nederland streeft naar 1,5% energiebesparing per
iaar. Zo'n 40o/o van het energieverbruik in Nederland ligt bij bedrijven. ln het verlengde van de
Energiebesparingsaanpak Bedrijven bewandelt de ODH diverse paden om vanuit de kerntaken meer bijte
dragen aan een duurzamere leefomgeving.

Sinds 2016 geldt voor veel bedrijven een auditverplichting in het kader van de EED (Europese Energie-
Efficiency Richtlijn). De RVO heeft in 2016 alle ondernemingen aangeschreven die volgens gegevens uit de
KvK onder de werkingssfeer van de Tijdelijke Regeling EED vallen. Het betreft ongeveer 2.000
ondernemingen binnen werkgebied van de ODH. Op grond van deze richtlijn gaat de ODH namens het
bevoegd gezag na of bedrijven aan de eisen van deze richtlijn voldoen. Dit betreft een relatief nieuwe
wettelijke taak:
o Voor de begroting 2019 is het uitgangspunt dat het controle niveau van2018 ten minste wordt

gehandhaafd. De totaal aan dit onderwerp te besteden middelen in 2018 inclusief de door de gemeente
te ontvangen Rijksbijdrage maken dan ook deel uit van de begroting 2019. Bij twee deelnemers (Den
Haag en Rijswijk) is de rijksbijdrage te beperkt om het totaal aan EED beoordelingen te voltooien. Hier
heeft op voorhand een herpriortiering t.a.v. het EED werk plaatsgevonden. Slechts 50% van de
beoordelingen kan bij deze twee gemeenten binnen de programmaruimte worden beoordeeld.
Aanvullende bijdrages van respectievelijk € 64.800 en € 9.720 zouden nodig zijn om een 100% EED
taakuitvoering mogelijk te maken.

. Naast de EED is in 2017 een nieuwe ronde in verband met het convenant Meerjarenafspraken (MJA3)
voor de periode van 2017 tlm 2020. Het MJA-3 convenant stimuleert al vanaf 1992 dat bedrijven energie
efficiënte maatregelen onderdeel laten uitmaken van de bedrijfsvoering. Zo is de afspraak gemaakt dat
bedrijven gezamenlijk streven naar 30Yo energie-efficiëntie verbetering in 2020 ten overstaan van
2005. De ODH zal de energieplannen van de MJA (meerjarenafspraak) bij de bedrijven monitoren.

. Toezicht op energiebesparing tijdens reguliere integrale WM controles vindt enerzijds plaats in het kader
van de artikelen 2.14C en 2.15 en anderzijds voortvloeiende uit vergunningseisen. De
besparingsverplichting geldt voor'drijvers van een inrichting'. ln de praktijk is dat iedere bedrijfsmatige
activiteit die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en of meer dan 25.000 m3 aardgas verbruikt. Het betreft
niet alleen ondernemers, maar ook bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen. Aanpassing van deze
wetgeving waarbij bedrijven verplicht worden om zelf te rapporteren wordt nauwlettend gevolgd en voor
zover gereed ook geÏmplementeerd.

De deelname aan de crisisorganisatie van de opdracht gevende organisaties maakt deel uit van dit
programma. Bij dit programma zijn diverse toezichttaken geclusterd vanuit de onderlinge verwevenheid en
een verdere samensmelting van toezicht binnen het omgevingsrecht. De ODH is zo ingericht dat het de
T&H{aken eigenstandig kan uitvoeren en dat de daarvoor benodigde kennis aanwezig is.

Voorbereiding op de omgevingswet specifiek voor het vakgebied van Toezicht & Handhaving is tevens
onderdeel van dit programma.
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2.3.3 Wat gaat dat kosten?

De programmalasten van T&H bedragen in 2019 € 10.468.600 en dit bedrag komt overeen met het
geprognosticeerde werkplan van T&H (zie bijlage 6.5).

1. Personeel

De post personeel bevat de salariskosten die rechtstreeks aan het programma T&H zijn toegerekend

2. Overige kosten

De overige kosten bestaan uit de direct aan het programma T&H toegerekende leveringen en diensten
(zoals de kosten van werkmateriaal en -kleding, kosten van onderzoek en kosten van bezwaar- en beroep).

3. Additionele projecten

ln de begroting 2019 is nog geen rekening gehouden met additionele werken. Nieuwe additionele werken
worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en
Jaarrekening).

4. Overhead

De overhead (bestaande uit de indirecte kosten van de programma's en de kosten die niet rechtstreeks
kunnen worden toegerekend aan de programma's zoals personele overhead, kapitaallasten, huisvesting
etc.) wordt verdeeld op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis. Op
begrotingsbasis worden 81,65 fte toegerekend aan het programma T&V en 84,41 fte aan het programma
T&H (verhouding 49,17 : 50,83). ln paragraaf 3.3.1 is een specificatie opgenomen van de overhead.

7ml 6.o9s.oool 6.o9s.oool

sool 76.sool 76.sool

ol ol ol

6.163.

76.

6.095.000

76.800

0

sool 6.171.8æ1 6.171.8æl

lool 4.228.sæl 4.228.súl
6.240,.

4.228.

6.171.8æ

4.228.9æ

1 Personeel

2 Overige kosten

3 Additionele werken
Totaal directe lasten

4 Overhead

Totaal programmalasten 1o.rr68.6ml 10.¿r00.7æl 10.æo.7ool 10.400.700

10137



omgev¡ngsd¡enst
HAAGTANDEN

3 Paragrafen

ln het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor
provincies, gemeenten en hun gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant voor de
ODH. Om die reden zijn de paragrafen lokale heffingen, grondbeleid en verbonden partijen niet opgenomen

3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheers¡ng

Het weerstandsvermogen geeft een indicatie in welke mate de ODH in staat is onvoorziene tegenvallers op
te vangen. lnzicht in het weerstandsvermogen van de ODH is belangrijk om de continuiteit van de
organisatie te kunnen garanderen. Het weerstandsvermogen kan worden bepaald als het risicoprofiel
bekend is. Het risicoprofiel omvat alle onderkende risico's voor de dienst, waarbij per risico de mate van
beheersing is vastgesteld om inzicht te verkrijgen in hoeverre een risico daadwerkelijk kan optreden.
Vervolgens kan een relatie worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's, waarvoor geen
maatregelen zijn getroffen (de benodigde weerstandscapaciteit) en de middelen en mogelijkheden die de
dienst beschikbaar heeft om niet begrote, substantiële kosten financieel op korte termijn af te kunnen dekken
(de beschikbare weerstandscapaciteit).

De ODH streeft er naar om de impact van de risico's te minimaliseren. Dit betekent dat een
weerstandscapaciteit beoogd wordt die ten minste het predicaat 'voldoende' krijgt. ln de door het Algemeen
Bestuur op 27 juni 2016 vastgestelde Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement is een gewenst ratio
voor de weerstandscapaciteit vastgesteld tussen de 1,0 en 1,4. Daarnaast is bepaald dat de
maximumomvang van de incidentele weerstandscapaciteit is gebaseerd op het risicoprofiel waarbij voor de
gekwantificeerde risico's en niet-gekwantificeerde risico's wordt uitgegaan van een maximum van 5% van de
bij begroting geraamde structurele exploitatielasten; voor het deel dat uitgaat boven de 5% zijn de
deelnemers verantwoordel ijk.

De verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde weerstandscapaciteit geeft het
weerstandsvermogen aan.

Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio. Voor de bepaling of de beschikbare
weerstandscapaciteit voldoende is om de (gekwantificeerde) risico's af te dekken, wordt gebruik gemaakt
van een tabel die landelijkl wordt gehanteerd. ln deze tabel wordt een gradatie aangegeven van 'ruim
onvoldoende' tot'uitstekend'.

Tabel I Richtlijnen weerstandscapaciteit

Voor het bepalen van de kwantificeerbare risico's wordt eerst het financieel risico ingeschat om vervolgens
via een weging (wat is de impact en hoe groot is de kans dat het risico zich voordoet?) de benodigde
weerstandscapaciteit te bepalen.

Voor zowel de impact (financiële bandbreedte) als voor de kans dat een risico zich voordoet
(waarschijnlijkheid) wordt uitgegaan van een indeling in vijf klassen (zeer groot, groot, gemiddeld, klein en
zeer klein).

1 Dit is de meest gebruikte kwantitatieve waarderingsmethode die is ontwikkeld door Nederland Adviesbureau voor Risicomanagement
in samenwerking met de Universiteit Twente.

11t37

Uitstekend > 2,0

Ruim voldoende 1,4<x<2,0
Voldoende 1,0<x<1,4
Matiq 0,8<x<1,0
Onvoldoende 0,6<x<0,8
Ruim onvoldoende < 0,6

Betekenis ratio Ratio weerstand
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Tabel 2 Weging risicoprofiel (waarschijnlijkheid en financiële bandbreedte)

Klasse Kans khei

Klasse Financiële Bandbreedte

Met behulp van een risicoscore worden de risico's gerangschikt en wordt inzichtelijk welke risico's het meest
belangrijk zijn om te worden beheerst. De risicoscore wordt bepaald door de klassen van kans en gevolg te
vermenigvuldigen volgens onderstaande formule, waarbij de maximale score 25 is (5.5).

Op basis van het indelen van de risico's in bovenvermelde klassen wordt een risicomatrix opgesteld. De
risicomatrix geeft een indicatie van de potentiële impact van het risico. Hieronder is de risicomatrix
weergegeven die gebaseerd is op bovenvermelde risicoklassen. Hierbij geldt bij het intekenen van een
risicoscore dat hoe hoger de risicoscore, hoe donkerder de kleur, hoe hoger de prioriteit voor aanpak van het
risico is.

Tabel 3 Risicomatrix

lmpact

Kans

X

€ 50.000

€ 50.000
<x>

€ 100.000

€ 100.000
<x>

€ 200.000

€ 200.000
<x>

€ 500.000

X

€ 500.000
Zeer qroot (81-100%) 5
Groot 161-80%) 4 I
Gemiddeld Ø1-60%l 3 6 I
Klein (21-40%\ 2 4 6 I
Zeer klein @-20%\ 1 2 3 4 5

3.1.1 Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit van de ODH bestaat uit de Algemene reserve (AR) en de post onvoorzien.
Voorzieningen behoren niet tot de weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit (inclusief de post
onvoorzien) bedraagt, rekening houdende met onttrekkingen uit de AR waarover reeds besluítvorming heeft
plaatsgevonden en waarover besluitvorming in voorbereiding is, € 1.072.800. De incidentele
weerstandscapaciteit bedraagt € 1.029.500 (tabel 4).

De incidentele weerstandscapaciteit is nagenoeg gelijk aan het risicoprofiel van € 1.020.000 (tabel 5), maar
ligt onder het maximum van de begrote structurele exploitatielasten (5% van € 21.360.500 is € 1 .068.000).

1. Zeer klein Financieel risico x < € 50.000

2. Klein €50.000<x>€100.000
3. Gemiddeld €100.000<x>€200.000
4. Groot €200.000<x>€500.000
5. Zeer groot x > € 500.000

Financiële gevolgen
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Tabel 4 Weerstandscapaciteit

3.1.2 Risicoanalyse

Bijde vaststelling van de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement in 2016 is besloten gebruik te
maken van het model lntegraal risicomanagement, een standaard methodiek voor het identificeren en
beheersen van risico's. De implementatie ervan is enigszins vertraagd als gevolg waarvan het risicoprofiel
(tabel 5) ongewijzigd is gebleven. De verwachting is dat risico's in 2018 in kaart zijn gebracht en
gekwantificeerd, waarna - indien nodig - het risicoprofielwordt aangepast.

3.1.3 Beheersmaatregelen

Bedrijfsproces
De ODH probeert zo veel als mogelijk uitval als gevolg van calamiteiten te voorkomen. Hier valt ook uitval
als gevolg van ziekteverzuim onder. Net als voorgaande jaren krijgt het ziekteverzuim en de toepassing
daarvan in 2019 nadrukkelijk de aandacht. Langdurige ziektegevallen worden periodiek met de
leidinggevenden besproken in het Sociaal Medisch Team (SMT) met als doel een zo snel mogelijke re-
integratie.

Ook calamiteiten (zoals grootschalige milieu-incidenten) waarbijde inzet van menskracht en middelen van
de ODH wordt gevraagd kunnen tot extra kosten leiden.

Juridisch/aansprakelijkheid
Voor zover de dienst aansprakelijk wordt gesteld voor enige vorm van schade is een verzekering afgesloten.
Er bestaat de mogelijkheid dat er gedeeltelijke dekking zal zijn. Een inschatting te maken van een orde van
grootte is ondoenlijk omdat de diversiteit van mogelijke aansprakelijkheidsstellingen groot is. Omdat voor
grote bedragen er naar venvachting een añrvijkend proces zal worden gelopen, is in dit kader een bedrag van
€ 0,5 miljoen in relatie tot het weerstandsvermogen benoemd.

Materieel
Ten aanzien van de hardware is door middel van het realiseren van uitwijkmogelijkheden als mede het
optimaliseren van de condities in de primaire werksituatie het afgelopen jaar geïnvesteerd in het beperken
van de risico's. Bij een calamiteit zuflen deze voorzieningen er voor zorgdragen dat zowel het bedrijfsproces
als de beschikbaarheid van gegevens niet voor lange tijd ontregeld zijn en er geen data verloren gaan.

Het tijdelijk niet kunnen gebruiken van de huisvesting (bijvoorbeeld als gevolg van brandschade) heeft voor
de ODH als huurder ook grote financiële gevolgen.

Productie/dienst
Doel van de ODH is te komen tot een dienst die in staat is doelmatig en doelgericht de huidige en
toekomstige VTH taken uit te voeren en integrale adviezen uit te brengen over ontwikkeling en behoud van
een duurzame leefomgeving. Het streven is er op gericht deze kennis binnen de dienst beschikbaar te
hebben. lncidenteel gevraagde kennis kan 'van de markt'worden betrokken. De strategische
personeelsplanning is daarop afgestemd. Doel is een relatief grote harde kern met veel kennis en
daaromheen een flexibele schil om incidentele vragen en fluctuaties in de vraag van regulier werk op te
kunnen vangen.

Algemene Reserve -ß7.4Cr/11.166.3701 t.029.470
Onvoorzie n (structu reel ) 43.3001 43.300ol
Totaal weerstandscapaciteit L.ztO.t7Ol -ß7.M| 1.072.770

Weerstandscapaciteit Stand 1-1-2019 Nog te muteren 2019 Restant capaciteit
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Tabel5 Risicoprofiel

3.1.4 Ratio

Uit het risicoprofiel blijkt een kwantificeerbaar risico van € 1.020.000. De incidentele weerstandscapaciteit
bedraagt € 1.029.500.

De verhouding tussen de beschikbare incidentele weerstandscapaciteit en de benodigde
weerstandscapaciteit wordt weergegeven in een ratio. Deze bedraagt € 1.029.500 / € 1.020.000 = 1,01

Het weerstandsvermogen wordt daarmee als 'voldoende' beoordeeld en komt daarmee overeen met de
uitgangspunten zoals vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement.

3.1.5 Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheer

Tabel 6 Kengetallen weerstandsvermogen en risicobeheer

De netto schuldquote geeft de verhouding weer van de vlottende activa minus de vlottende passiva ten
opzichte van het saldo van de baten. De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de
ODH ten opzichte van de eigen middelen.

De solvabiliteitsratio geeft de verhouding weer van het eigen vermogen ten opzichte van de totale passiva
en geeft aan in welke mate de ODH het eigen vermogen kan inzetten voor de dekking van de schulden (in
hoeverre is de ODH in staat aan haar financiële verplichtingen te voldoen).

De structurele exploitatieruimte geeft de verhouding weer van de structurele lasten en baten ten opzichte
van het saldo van de baten. De jaren 2018 en 2019 laten een structureel tekort zie, dal incidenteel wordt
gedekt door een onttrekking uit de AR.

ln bijlage 6.2 is een berekening van de ratio's opgenomen.

3.2 Financiering

Volgens de Wet Financiering Decentrale Overheden (FIDO), is elke gemeenschappelijke regeling verplicht
om een financieringsparagraaf in haar begroting en jaarrekening op te nemen. Daarin worden de
ontwikkelingen aangegeven met betrekking tot de kasgeldlimiet, de ontwikkelingen wat betreft de rente-
risiconorm, de ven¡vachte toe- of afname van geldleningen of uitzettingen en het verdere beleid ten aanzien
van treasury. Deze paragraaf Financiering bevat in ieder geval de beleidsvoornemens ten aanzien van het
risicobeheer van de financieringsportefeuille.

U¡wal b¡jzondere
omstand¡Þheden

:xploitatieverl¡es Zeersroot 
lGemlddeld

15

lVerzuimbeleid

€ 0,8 m¡ljoe n 400.00(Bedrìjfsproæs

Trans¡tìe un¡form metadatering
ñôdêl

:xplo¡tatieverlies
I I

pr

Jur¡d¡sch/aansprakeljkheid Aansprakel¡jkheid handelen
ODH

Exploìtatiever¡ies Groot
lcemidderd

12 lAansprakeliikheìds- € 0,5 m¡ljoer 200.00(

Uitval van hard- en
softweresvstemen

Explo¡tatìeverl¡es Zeergroot 
lZeer 

kle¡n lNoodstroomvooEienìng
len u¡tw¡ik

5 € ¿0 m¡¡joer 200.00(Materieel

Het buiten geb¡u¡k zijn van de

hu¡svêst¡nÞ

Exploitat¡everl¡es Zeergroot 
lZeerkle¡n

5

I

€ 1,4 miljoer 1,10.00C

Product/d¡enst Versch¡l vraag en aanbod

oroduden en diên<têñ
Schaal nadeel Zeergroot 

lzeerklein
5 lFlexibele schil (nog te € 0,8 miljoei 80-00(

Cveriee r¡s¡co's molementatie OmEev¡nEswet Exolo¡tâtieverl¡es t- t- DN

fotaal pekwantlf lcêêrdê ds¡.ô's 1-O2o-tfta

RisicGlmpact Kans score Beh€ersmaatregel
gandbreedte Eenodigdeweerstônds-

financieel r¡sico 6pa.íteit
soort ri5¡ro Omschrilving r¡sico Eflect

Netto schuldquote
Solvabi I iteitsratio
Structurele exploitatierui mte

-4,3%

t0,2%
-1,,4%

5,2%

7,4%

-'J.,4o/o

-0,8%l

6,6%t

o.o%l

L3%l
6,6%l

o.o%l

33%l
6,6%l

-0.6%l

-2,9Yo

6,6%

0.o%

Verloop van de kengetallen
Realisatie 2017 Begroting 2O18 Begroting 2019 Begrotine2020 Begroting 2O27 Begroting2022

Kengetallen
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3.2.1 Kasgeldlimiet en de renterisiconorm

De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien in de
vorm van kortlopende middelen. Volgens de Wet FIDO bedraagt de kasgeldlimielB,2o/o van het totaalvan de
(primitieve) begroting en dat is voor 2019 € 1,752 miljoen.

Er is een treasurystatuut opgesteld voor de omgang met liquide middelen. Hiervoor is met de Bank
Nederlandse Gemeenten een overeenkomst gesloten. Er wordt alleen geleend voor kapitaaluitgaven die de
reguliere bedrijfsvoering betreffen, dit zullen naar het huidige beeld met name |CT-investeringen zijn. ln het
treasurystatuut is tevens aangegeven dat voor financieringsdoeleinden het gebruik van derivaten niet is
toegestaan.

3.2.2 Schatkistbankieren

Met ingang van 16 december 2013 is de wet Schatkistbankieren voor decentrale overheden in werking
getreden. Deelname van de decentrale overheden aan schatkistbankieren draagt bij aan een lagere EMU-
schuld van de collectieve sector (Rijk en decentrale overheden gezamenlijk). ledere euro die decentrale
overheden aanhouden in de schatkist, vermindert de externe financieringsbehoefte van het Rijk.

3.3 Bedrijfsvoer¡ng

De afdeling Bedrijfsvoering ondersteunt de uitvoering van de milieuprogramma's. Het welslagen van deze
programma's is mede afhankelijk van de doelmatigheid, transparantie en kwaliteit van de bedrijfsvoering. De
externe dienstverlening is gebaat bij een goede interne bedrijfsvoering. De paragraaf bedrijfsvoering geeft
inzicht in de stand van zaken en de realisatie van de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.

De kosten van de ondersteunende activiteiten, hierna te noemen overhead, worden op één centrale plaats in
de begroting vermeld.

3.3.1 Wat gaat dat kosten?

5.804.700

558.200

1.911.800

0

43.300

s.804.700

558.200

1.911.800

0

43.300

5.804.700

5s8.200

1.911.800

0

43.300

5.804.700

558.200

1.911.800

0

L Personeel

2 Kapitaallasten

3 Overige kosten

4 Additionele werken
5 Onvoorzien
Totaal overhead 8.318.m0 8.318.m0 8.318.000 8.318.m0

Overhead 2019 2020 2021 2022

Personeel:
. Kosten van personeel - salarissen
¡ Kosten van personeel - inhuur derden
. Kosten van personeel - inhuur derden ICT (specialistische inhuur)
¡ Kosten van personeel- inkoop diensten ICT (servicedesk en uitwijkvoorziening)
. Kosten van personeel - opleidingskosten
¡ Kosten van personeel- algemene personeelskosten
Totaal personeel

Kapitaallasten: betreft kapitaallasten investeringen in ICT en huisvesting

Overige kosten:
o Huisvestingskosten
o ICT
o Vervoerskosten(wagenpark)
o Diverse bedrijfskosten (verzekeringen, accountantskosten, abonnementen etc.)
Totaal overige kosten

€ 4.094.900
€ 145.600
€ 486.100
€ 289.700
€ 400.600
€ 387.800
€ 5.804.700

€ 558.200

€ 717.200
€ 798.700
€ 127.900
€ 268.000
€ 1.911.800
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Onvoorzien: betreft post voor niet voorziene uitgaven € 43.300

De overhead wordt verdeeld op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op
begrotingsbasis. Op begrotingsbasis wordt 81,65 fte toegerekend aan het programma T&V en 84,41 fte aan
het programma T&H (verhouding 49,17:50,83). Dit komt neer op een bedrag van € 4.089.900 voor T&V en
een bedrag van € 4.228.100 voor T&H.

3.3.2 Organisatie

ln 2017 is de oprichtings- en inrichtingsfase beëindigd. Dit traject is doorlopen op basis van de gemaakte
afspraken in het Bedrijfsplan uil2012 'Naar een professionele Omgevingsdienst Haaglanden'. De
efficiencyslag heeft plaatsgevonden en de formatie is in de periode 2013-2017 afgebouwd met de
afgesproken 13 formatieplaatsen terwijl tegelijkertijd extra taken door de deelnemers zijn ingebracht,
waardoor er toch sprake is van een netto groei. ln 2018 is deze groei en doorontwikkeling van de organisatie
voortgezet. Daarbij is er ook in 2018 nog sprake geweest van frictiekosten waardoor niet alle functies bezet
zijn geweest. Eind 2018 zullen de bestaande 'van werk naar werk' trajecten aflopen en al dan niet succesvol
afgerond zijn. Met de vrijkomende ruimte kan de organisatie verder op sterkte gebracht worden en kan de
beoogde kwaliteitsimpuls in 2019 meer vorm zal krijgen. Vanwege de toenemende digitalisering en
complexiteit in de samenleving staat ook de inrichting van de ODH niet stil. Een continue doorontwikkeling
van de organisatie (mensen, functies en processen) is noodzakelijk om overeind te blijven in deze tijd.

3.3.3 Personeel

De kwaliteit van producten en dienstverlening staat centraal in de permanente doorontwikkeling van de
organisatie. Daarbij is het behoud van kennis en expertise zeker ook in het kader van de vergrijzing een
belangrijk aandachtspunt. Er is aandacht voor arbeidsmarktcommunicatie en samenwerking met scholen om
het personeelsbestand kwantitatief en kwalitatief op sterkte te houden. ln dit kader is ook in 2016 de regeling
'Generatiepact'ingevoerd, waarvan anno 2018 bijna 30 personen gebruik maken. De vrijvallende ruimte
wordt door jong personeel (<30 jaar) ingevuld. Ook de snelle ontwikkelingen op technologische gebied en de
vele wettelijke veranderingen (denk aan Wnra, BOR, Omgevingswet, aanbestedingswet, AVG e.a.) vragen
aandacht om blijvend te investeren in kennis en kunde van het personeel om opgewassen te blijven tegen
de uitdagingen die dit met zich meebrengt en garant te blijven staan voor een kwalitatief hoogwaardige
uitvoering van het overeengekomen takenpakket en tevens te kunnen voorzien in de toekomstige specifieke
behoeftes van de deelnemers. Door inzet van strategische personeelsplanning en kennismanagement
worden concrete mogelijkheden ingezet onder andere door scholingsmogelijkheden, seniorenbeleid en
stagemogelijkheden.

Tabel 7 Formatieoverzicht

2æ,rFormatie per 1-1-2018

Wiizieinsen
0,3Taa kove rdracht se mee nte De lft
4,2Taa kove rdracht ge mee nte Leidschendam-Voorburg
0.2Iaakove rd racht se mee nte Pi inacker-Nootdorp
t,4Taakoverd racht gemeente Ri iswi i k

0,2Taakoverdracht prov¡ncie Zuid-Holland
EED-eelden 0,6

-1,8Formatiekorti ns als gevol g va n product¡viteitsti isi ns

-0,4Formatiekorti ng door ve rdere ¡nte nsive ri ng I CT-appl icaties

Totaal wiizieineen 4,6

2t3,7Formatie na wijzigingen per 1-1-2019

195.3Bezettins per 1-1-2018

18,4Vacatureruimte

Formatie 2019
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3.3.4 lnformatiseringenautomatisering

De ICT omgeving is permanent in ontwikkeling. ln 2018 is hard gewerkt aan vervanging van alle hardware,
de inrichting van een Documentmanagementsysteem en archief, aan een adequaat niveau van
informatiebeveiliging en het ontwikkelen en vaststellen van een zogenaamde l-visie. Op het gebied van de
inrichting van het ODH |CT-landschap en de aansluiting op de bestaande landelijke systemen zijn ook in
2018 de nodige stappen gezet. De voorbereidingen op de komst van de Omgevingswet (Ow) met daaraan
gekoppeld het Digítale Stelsel Omgevingswet (DSO) zorgen ervoor dat op dit vlak blijvende inspanningen
noodzakelijk zullen zijn. De ODH zal hierop moeten aansluiten en meebewegen in de ontwikkelingen. Het
DSO voorziet in de digitale ondersteuning van de Ow. Het DSO is een geordend en verbonden geheel van
afspraken, ICT-voorzieningen, registraties, gegevensverzamelingen en bronnen. Met dit systeem kunnen
initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het
gebruik van de Ow. Het systeem wordt zo opgezet dat alle informatie voor iedereen snel inzichtelijk is. De
ODH dient zich in dit kader te richten op twee belangrijke aspecten: het (1) beschikbaar hebben van de juiste
informatie (data) op de juiste wijze en op het juiste moment voor de gebruikers en (2) het op de juiste wijze
kunnen beschikbaar stellen (ontsluiten) van deze data. De digitale toekomst van gegevensopslag zal daarbij
vooral geo-georiënteerd zijn. Locatiegegevens zullen de ingang zijn tot alle gegevens die erover bekend
(moeten) zijn.

3.3.5 lnformatiebeveiliging

De ODH hecht sterk aan een goede informatiebeveiliging. ln de afgelopen jaren zijn çr belangrijke stappen
gezet op dit gebied. Op basis van het opgestelde informatiebeveiligingsbeleid is de organisatie van de
informatiebeveiliging opgezet en is er een scala aan maatregelen uitgerold. Er is een security-officer
benoemd met deze specifieke taak. Tevens zijn er de nodige acties uitgevoerd ter voorbereiding van de
komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018. Vanaf deze datum geldt
dezelfde privacywetgeving in de hele EU en is ook de ODH AVG-proof. Hoewel de ODH grote stappen heeft
gezet, moet blijvend worden gewerkt aan de digitale weerbaarheid en verdient dit onderwerp continue
aandacht.

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen

ln deze paragraa'f dient inzicht te worden gegeven in de realisatie van het beleid ten aanzien van het
onderhoud van kapitaal goederen en de daaruit voortvloeiende financiële consequenties ten opzichte van de
begroting. Het gaat hierbij tevens om het verlangde onderhoudsniveau, de (lange termijn)
onderhoudsplanning voor alle belangrijke activa en het voorzieningen beleid ter zake.

De kapitaalgoederen van de ODH betreffen de inventaris (waaronder gereedschappen) en lCT. De aanschaf
van kapitaalgoederen vindt gefaseerd plaats en er wordt afgeschreven per afzonderlijke component. De
afschrijving start in het jaar na aanschaf. ln tabel B is een overzicht van de materiele vaste activa
opgenomen; tabel 9 geeft het verloop van de kapitaallasten weer.

Tabel 8 Overzicht vaste activa
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0
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Tabel 9 Overzicht verloop kapitaallasten
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566.100

M7.24r
Totaal kapitaallasten
Afschriiving

rcol s66.1ool

e36l 4se.oo8l

566.

462.

566.100

M7.240
118.859Ruimte voor rente en afschriiving herinvesteringen 103.1641 tO7.æ21 118.860

Omschrijving activa 2019 2020 2021 2022
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4 Financiële begroting

4.1 Uitgangspunten

4.1.1 Begrotingsbeleid

ln verband met de aanscherping van het financieel toezicht is de Gemeentewet in 2013 gewijzigd en is de
term ' materieel evenwicht'vervangen door de term 'structureel evenwicht', waarbijtevens de term 'reëel
evenwicht' is toegevoegd. Het BBV is ter nadere uitwerking van die wetswijziging aangepast, zodat het
Algemeen Bestuur en de financieel toezichthouder in staat zijn om vast te stellen of sprake is van een
structureel en reëelevenwicht in de begroting c.q. meerjarenraming.

Van structureel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Ter
invulling van het begrip reëel evenwicht is in het BBV voorgeschreven dat wordt ingegaan op het realisme
van de ramingen en de motivering daarvan (zijn de ramingen volledig, realistisch en haalbaar).

Het structureel begrotingsevenwicht wordt berekend door de totale lasten en baten te verminderen met de
incidentele lasten en baten. Het saldo dat over blijft moet op termijn positief zijn (de structurele baten zijn
dan gelijk of groter dan de structurele lasten).

Op basis van onderstaand overzicht (tabel 10) wordt aangetoond dat de begroting 2019 en meerjarenraming
2020-2022, conform de uitgangspunten in het BBV, structureel in evenwicht is.

Tabel l0 Structureel evenwicht

Ten aanzien van het reële begrotingsevenwicht wordt opgemerkt dat de structurele lasten zijn gebaseerd op
het prijspeil 2018 en niet zijn geïndexeerd (zie 4.1.3). Ook is nog geen rekening gehouden met de financiële
gevolgen van een nieuwe gemeentelijke cao (de huidige cao loopt per 31 december 2018 af). De komst van
de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de meerjarenramingen zijn eveneens niet in de structurele
lasten verwerkt.

4.1.2 Output, voor- en nacalculatie

De begroting2019 geschiedt op basis van output, waarbij het werkpakket is opgebouwd uit de te verrichten
diensten en producten met bijbehorende productprijzen. Conform de afspraken in het Koersplan vindt in
2019 voor het eerst verrekening plaats tussen de ODH en de deelnemers indien de volume van het
werkpakket in relatie tot de begrote deelnemersbijdrage meer dan 10% (plus of min) afiruijkt in relatie tot de
begrote deelnemersbijdrage. Binnen deze bandbreedte vindt geen verrekening plaats. De ODH zal de
voortgang gedurende het begrotingsjaar nauwgezet monitoren en tijdig aangeven of rekening moet worden
gehouden met een mogelijke overschrijding van deze bandbreedte.

4.1.3 Loon- en prijsontwikkeling

Het Algemeen Bestuur heeft op 6 februari 2018 het Koersplan 2018-2022 vastgesteld, waarin is aangegeven
welke uitgangspunten de ODH bij het opstellen van de begroting dient te hanteren:
. Lasten:

lndien de werkelijke lasten niet vaststaan, wordt als basis voor het bepalen van de (verwachte)
werkelijke lastenstijging van de personele en/of materiele lasten, de CPB-|ndexen uit de Macro
Economische Verkenning (MEV) gehanteerd zoals deze is opgenomen in de septembercirculaire voor
zowel het provinciefonds als het gemeentefonds (index overheidsconsumptie lonen en salarissen en
index overheidsconsumptie netto materiële consumptie). ln de AB-vergadering van november vindt
besluitvorming plaats over de op basis hiervan te hanteren index voor de lastenstijgingen in het daarop

.¿ool

ol

ol

ol

.oool

c

c

0

-137

r37

c

0

0

0

0

Resultaat na bestemming
Af: incidentele lasten

Bij: inc¡dentele baten

Af: incidentele toevoegingen aan reserves
Bij: ¡ncidentele onttrekkingen aan reserves

Structureel saldo begroting ol ol 0 0

Structureel evenw¡cht 20L9 zo2g 2027 2022
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a

volgende jaar. De geindexeerde begroting wordt dan als eerste begrotingswijziging aan het bestuur
voorgelegd;
Baten:
De dekking van de (verwachte) werkelijke lastenstijging van de personele lasten en/of materiële lasten
(conform het AB-besluit zoals hierboven beschreven) wordt in principe in eerste instantie gezocht binnen
de reguliere exploitatie. lndien lasten en baten op deze wijze niet of onvoldoende in evenwicht kunnen
worden gebracht, neemt het AB een besluit op grond waarvan dit evenwicht wordt hersteld. Het behoud
van kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening is daarbij uitgangspunt. Bij het aantoonbaar ontbreken
van structurele financiële ruimte zal de deelnemersbijdrage worden aangepast om het evenwicht tussen
lasten en baten te realiseren.

De voorliggende begrotin g 2019-2022 is gebaseerd op het prijspeil 2018. ln november 2018 wordt in het AB
een eerste begrotingswijziging voorgelegd op basis van de werkelijke loonstijging of indien deze nog niet
bekend is op basis van de in de MEV van september 2018 opgenomen indices.

ln de meest recente Macro Economische Verkenning van september 2017 wordt voorlopig uitgegaan van
een indexering van respectievelijk 2,4% voor de lonen en 1,4o/o voor de materiële lasten.

lndien er een discrepantie bestaat tussen de werkelijke lastenstijging op basis van de MEV of de cao dan
dient, met behoud van de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening, aangegeven te worden hoe dit
verschil kan worden opgelost. Kan binnen de exploitatie geen dekking worden gevonden, dan vindt dekking
plaats door een verhoging van de deelnemersbijdrage.

ln de begroting zijn de werkelijke lasten van de huidige cao die doorwerken vanaf 2019 van € 28.000
verwerkt.

4.2 Overzicht van baten en lasten

De meerjarenbegroting bestaat uit de programma's, de algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing
vennootschapsbelasting (Vpb) en een bedrag voor onvoorzien. De uitwerking van de
begrotingsuitgangspunten zijn hierin verwerkt.

Tabel ll Overzicht van baten en lasten

Lasten programma's
De programma's zijn direct gerelateerd aan de uitvoerende afdeling met dezelfde benaming. Een toelichting
per programma is opgenomen in hoofdstuk 2.2.3 en 2.3.3.

Overhead
De overhead (de kosten die niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de programma's) wordt
verdeeld op basis van de direct aan de programma's toe te rekenen fte's op begrotingsbasis. Op
begrotingsbasis worden 81,65 fte toegerekend aan het programma T&V en 84,41 fte aan het programma
T&H (verhouding 49,17 : 50,83).

6.802.00c

6.240.50C

6.733.300

6.171.800

6.733.300

6.r.71.800
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1 Toetsing en Vergunningverlening

2 Toezicht en Handhaving

Totaal lasten programma's

3 Algemene dekkingsmiddelen

4 Overhead

5 Heffing Vpb

6 Onvoozien
Saldo van baten en lasten

7 Mutatie reserves

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Geraamd resultaat

Totaal baten en lasten per 2019 2024 2021 2022
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Met ingang van 2018 zijn de wijzigingen in de BBV ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen
De kosten van de ondersteunende activiteiten worden op één taakveld geregistreerd (overhead) en ook op
één centrale plaats in de begroting vermeld. Dit heeft wel een neveneffect dat het zicht op de integrale
kostprijs per programma verloren gaat. Om toch de relatie met het primaire proces te leggen, houden wij
extra comptabel op basis van de 'oude systematiek' nog zicht op de integrale kostprijs zodat daarop zo
nodig sturing kan plaats vinden.

Vennootschapsbelasting
M.i.v. 1 januari 2016 is de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen in werking getreden. De
invoering ervan zou voor de ODH tot een belastingplicht kunnen leiden. ln 2015 heeft een inventarisatie
plaatsgevonden van alle activiteíten. Daarnaast zijn in 2016 tussen het Bureau Belastingplicht
Overheidsondernemingen en een afvaardiging van diverse omgevingsdiensten (Omgevingsdienst NL)
gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt. Als een omgevingsdienst kan aantonen dat overheidstaken op
basis van wetgeving zijn uitgevoerd en dat op alle andere (commerciële) activiteiten geen winst is behaald,
dan hoeft de omgevingsdienst:
o gê€n fiscale administratie te voeren;
r gêên aangifte Vpb te doen;
. en geen Vpb te betalen.
De ODH belast zijn producten en diensten uitsluitend tegen kostpríjs (zonder winstopslag) door aan zijn
afnemers. Met inachtneming hiervan en op basis van de in 2015 uitgevoerde inventarisatie is geconcludeerd
dat de ODH niet Vpb-plichtig is (en dus geen fiscale administratie hoeft te voeren en geen aangifte hoeft te
doen). ln 2018 vindt een fiscale toets plaats.

Onvoorzien
Door de wijziging van de BBV in 2018 wordt de post onvoorzien afzonderf ijk gepresenteerd

Algemene dekkingsmiddelen
De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit de deelnemersbijdragen. ln habel 12 is een overzicht van de
deelnemersbijdragen over 2019 opgenomen. Voor het toezicht op de vierjaarlijkse uitvoering van de
implementatie van de richtlijn Energy Efficiency Directive (EED) zijn vanaf 2015 via de algemene uitkering uit
het Gemeentefonds extra structurele gelden beschikbaar gesteld. ln afwachting van de uitkomsten van een
lopende evaluatie van de regeling en de uitvoeringslasten worden in 2018 verdere afspraken gemaakt voor
2019 en verder. Onder voorbehoud van de uitkomsten van de evaluatie zijn de EED-gelden voor 2019
vooralsnog gebaseerd op de bedragen van 2018 (volgens de decembercirculaire 2017).

T abel 12 Over¿icht deelnemersbijdragen

Mutatie reserves
ln 2019 is nog een incidentele onttrekking voorzien van € 1 37.400 ter dekking van de in 2017 opgenomen
structurele lastenstijging (die deels wordt gecompenseerd door een productiviteitstijging en deels door een
incidentele onttrekking uit de Algemene reserve).

Een overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld is opgenomen in bijlage 6.2.
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4.3 Geprognosticeerde balans per ultimo van het jaar
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Rekeni ng courant schatkistbankieren

12.377.6LO

LO2.925

1.810.O90

12.840.000

105.700

481.900

[iquide middelen 9.516 7.(x)o 7.(x)0 7.ü)O 7.(x)o 7.$n
Banksaldi 9.516 7.ñO 7.000 7.000 7.000 7.000

Overlooende activa 763.4æ 0 0 o o 0

0

0

@
@

0

o

E!@
@

0

0

@
@

Vooru¡tbetaalde bedragen
Overige overlopende activa

0

763.409

0

0

@
@

0

0

!@
@

Eigen vermogen 1.6Gr.295 1.166.900 1.029.500 1.029.s00 1.029.s00 1.029.s0()

1.6Gr.295 1.166.9(xt 1.029.500 1.029.500 1.029.s00 1.O29.s00

0

146.900

1.020.000

0

0

9.500

1.020.000

0

9.s00

1.020.000

0

9.50C

1.020.000

0

o

9.500

1.020.000

0

0

458.016

r..020.000

73L.279

Algemene reserve
- opgebouwd rekeningresultaat
- opgebouwd weerstandsvermogen
- saldo boekjaar

Beste mmingsrese rve
Weerstandsvermogen
Stadsgewest Haaglanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7s.066 37.600 37.5(n 0 0 oVoorzieningen
37.600

@
37.500

@
0

@
0

@
0Voorz. verlofrechten latende organ¡sat¡e 75.066

tE@
2.735.500 2.735.500 2.735.5æ 2.735.500 2.735.500

Netto-vlottende schulden met een
rentetvpische looptiid korter dan één iaar 3.439.497

546.300

7.747.600
Mr.600

546.300

L.747.6æ
44r.6æ

546.300

L.747.6@

ML.6@

546.300

L.747.6æ
447.6ffi

546.300

r.747.6æ
44L.6@

Crediteuren
Afte dragen BTW

Af te dragen loonheffing en soc. premies

316.616

1.843.958

r.279.323

Overlopende passiva LO.627.469 LL.732.300 Lt.732.3æ tL.732'3Cn 1'-.732.3ú 1'-.732.300

@

10.611.600

159.000

961.700

10.611.600

159.00C

96t.704

Vooruit gefactureerde deel nemersbijdragen
Vooru¡t gefactureerde dwangsommen
Overige overlopende passiva

@

9.848.726
22L.800

5L7.343

10.611.600

1s9.000

961.700

10.611.600

159.000

961.700

@

10.611.600

159.000

967.700
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5 Besluit Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Haaglanden;

Gelet op het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 12 april 2018;

Gelet op artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Haaglanden;

BESLUIT

I . De begroting 2019 vast te stellen;
2. De meerjarenbegroting van de jaren 2020 - 2022 voor kennisgeving aan te nemen;
3. De bevoorschotting conform tabel 12 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 28 juni 2018

De secretaris, De voorzitter,

J,rs.l ne¡. Q-,(, P* "l', ̂ 'il-
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6 Bijlagen

6.1 Exploitatiebegroting

Tabel 1 3 Exploitatiebegroting

Lasten

1. Personeel

De post personeel bestaat uit de salarískosten van het eigen personeel, de inhuur van derden (inclusief
inhuur derden en inkoop diensten ICT waaronder de servicedesk), opleidingskosten en algemene
personeelskosten.

De in 2017 afgesloten gemeentelijke cao loopt op 31 december 2018 af. De gevolgen van een nieuwe cao
per 1 januari 2019 zijn nog niet in de begroting van 2019 verwerkt.

De opleidingskosten bedragen conform afspraak 2,3o/o van de salariskosten. De algemene personeelskosten
bestaan uit o.a. de kosten voor woon-werkverkeer, overwerk, wachtdienstvergoedingen, kosten BHV, kosten
arbodienst, kosten personeelsvereniging en kosten ondernem ingsraad.

o Salariskosten en inhuur en inkoop diensten
r Opleidingskosten: 2,3o/o vão € 1 7.418.800
. Algemenepersoneelskosten
Totaal personeel

€ 17.4't8.800
€ 400.600
€ 525.500
€ 18.344.900

2. Kapitaallasten

Voor de kapitaallasten van de investeringen wordt uitgegaan van een structureel bedrag van € 558.200.
Daarbij is er van uitgegaan dat de in het verleden gedane investeringen na afloop van de afschrijvingstermijn
voor een gelijk bedrag worden geherinvesteerd.

Het Algemeen Bestuur heeft aangegeven aan de hand van een specifieke nota over de toekomst van het
ICT-beleid (lCT-visie) een besluit te willen nemen over herinvesteringen en nieuwe investeringen.

18.344.900

ss8.200

2.4L4.I04

0

43.300

18.207.500

558.200

2.4L4.r00

0

43.300

rs.zoz.sool
,rr.rool

,.*to.tool

43.3001

18.207.500

ss8.200

2.414.t00

0

43.300

21.360.s00

-2t.223.100

0

2L.223.Lû

-2I.223.100

0

zt.zzg.tæl 2t¿23.tú
I
I

I-2r.223.700t -21,.223.L0C
I0l c

t37,&0

-2L.223.1O0 -2t.223,tú

0

-2L.223.tü-rtrt til
0

c

-137.40C

0

0

0

0

-137.M 0 ol 0

L Personeel

2 Kapitaallasten

3 Overige kosten

4 Additionele werken

5 Onvoorzien

Totaal lâsten

Geraamd totaal van baten en lasten

I Mutat¡e reserves

Storti ng

Onttre kki ng

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Geraamd resultaat

6 Bijdragen deelnemers

7 Additionele werken

0 0 ,l 0
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3. Overige kosten

De overige kosten bestaan uit huisvestingskosten, kosten van lCT, kosten wagenpark en diverse
bedrijfskosten (kosten van dienstreizen, accountantskosten, kosten van verzekeringen, werkkleding en -
schoeisel, abonnementen en kantoorbehoeften, representatie etc. ).

. Huisvestingskosten
o Kosten ICT
r Kosten wagenpark
. Diversebedrijfskosten
Totaal overige kosten

€ 717.200
€ 798.700
€ 127.900
€ 770.300
€ 2.414.100

4. Additionele werken

ln de begroting 2019 is nog geen rekening gehouden met additionele werken. Nieuwe additionele werken
worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en
Jaarrekening).

5. Onvoorzien

Deze post is opgenomen omdat het goed wordt geacht dat de dienst een klein werkkapitaal heeft om naar
eigen inzicht kleine investeringen te doen en niet voor elk bedrag alle deelnemers langs hoeft.

Baten

6. Algemenedekkingsmiddelen

ln tabel 12 is een overzicht opgenomen van de bijdragen per deelnemer over 2019

7. Additionele projecten.

ln de begroting 2019 is nog geen rekening gehouden met additionele werken. Nieuwe additionele werken
worden via een administratieve wijziging geraamd (en gemeld via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en
Jaarrekening).

Mutatie reserves

8. Mutaties reserves

!n2017 is besloten om een deelvan de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage te dekken door
middel van een gefaseerde productiviteitstijging in drie jaar van ca. 1,2o/o per jaar. ln het niet nog gedekte
deel is voorzien door een incidentele dekking uit de Algemene reserve. De laatste onttrekking in 2019
bedraagt €137.400. Tabel 14 geeft de mutaties weer van de reserves tot en met 2022.
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Tabel 14 Overzicht reseryes en voorzieningen

1.166.870

0

137.4N

37.s331

ol

37.s331

7.20/..403

0

L74.933

Stand 1-1-2019

Storti ng 2019

Onttrekking 2019

Stand 1-1-2020 7.029.470 0l 1.029.470

0

0

0

:l 0

Storti ng 2020

Onttrekking 2020

Stand 1-1-2021 t.o29.470 ol 1.029.470

0

0

0

0:l
Storting 2021

Onttrekking 2021

Stand 1-1-2022 1.029.470 t.029.470ol

0

0

0

0:l
Storting 2022

Onttrekking 2022

Stand 1-1-2023 1.029.470 t.029.470ol

Voorziening
verlofrechten

latende organisatie

Reserves en voorzieningen Algemene Totaal

reserve
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6.2 Overzicht geraamde baten en Iasten per taakveld

ln de gewijzigde BBV is opgenomen dat in de begroting een overzicht moet worden opgenomen van de
geraamde baten en lasten per taakveld. ln tabel 15 is dit overzicht weergegeven.

Voorts zijn in tabel 16 de beleidsindicatoren weergegeven van het taakveld bestuur en ondersteuning. Voor
de inwoneraantallen is uitgegaan van de aantallen per 1-1-2018 (bron: CBS Statline).

Voor het taakveld volksgezondheid en milieu zijn vooralsnog geen beleidsindicatoren opgenomen.
Het hanteren van streefcijfers voor activiteiten van de ODH, waarbij er interactie is met partijen uit de
samenleving, heeft weinig waarde omdat juist overleg en het trachten van het bereiken van consensus van
groter belang kunnen zijn dan een streefgetal voor bijvoorbeeld tijdsbesteding. De ODH kan in het geval van
wettelijke normen wanneer sprake is van bijvoorbeeld incomplete aanvragen of te laat verkregen externe
advíezen, 'op tijd' weigeren. Echter bevoegde gezagen geven aan soms de voorkeur te geven aan een
zorgvuldig proces boven het halen van een tijdslimiet.

Uit bovenstaande aspecten moge blijken dat naast een kwantitatieve kant ook de kwaliteit van het proces
naar de maatschappij aandacht verdient. De aandacht die ook onze opdrachtgevers hiervoor vragen spreekt
boekdelen. Het spreekt voor zich dat het halen van termijnen uitgangspunt blijft.

Tabel 15 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Tabel 16 Beleidsindicatoren taakveld bestuur en ondersteuning

Onder apparaatskosten wordt verstaan alle noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van
personeel (salarissen), organisatie-, huisvestings-, materieel-, automatiseringskosten e.d. voor de uitvoering
van de organisatorische taken. Dat zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het
functioneren van de organisatie.

Onder externe inhuur wordt verstaan het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de
organisatie in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van
het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een
arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen organisatie en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag
ligt. Tot de externe inhuur behoren niet producten of diensten die compleet in de markt zijn gezet, waarbij de
opdrachtgever niet op de specifieke inzet kan sturen (zoals o.a. de servicedesk en de uitwijkvoorziening
rcr).

Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de
medewerkers in het primaire proces. De overhead bestaat dus naast de loonkosten van de zogenaamde
PIOFACH-functies uit ICT-kosten, huisvestingskosten, kosten wagenpark etc., kapitaallasten en personele
kosten die niet rechtstreeks zijn toe de delen aan de taakvelden in het primaire proces.

8.274.7ú
43.300 -2r.223.rOO

117 ßO

4.274.704

-27.L79.ffi
0

-117 ûî
(

c

4.274.7ú
43.30(

(

-27.223.!OC

c

c

4.274.7X

-21.r79.40C

c

c

8.274-7æ,

43.30C

c

c

c

c

c

-27.223.7ú
4.274.7U

-27.179.W

c

c

8.274.70C

43.30C

c

0

c

-2r.223.lcr.

c

c

8.274.704

-27.179.W

c

c

8.31&00(

73.M2.5ú

-21.360.50(

c

-13.042.$0

13 042 500

8.318.00(

'12 gos 10f

-2L.223.LU

a

-u.90s.lfi

1r côq 1tr

8.318,000

1? qns 1m

-2t.2¿3,tü

c

-u,905.100

12.905.10C

&318.m0

12.905.100

-2t.223.rú

c

-u.905.100

12.905.10C

Ít.042.50c c 13.042.50( 12.905.100 0 12,905.100 u.905.1m 0 12.905.100 12.905.100 0 12.905.r00

0.4

0.8

0.9

0.10

7.4

overhead
Overige baten en lasten

Vennootschapsbelast¡ng (VpB)

Mutat¡es reserves

Bestuur en onde6teun¡ng

Milieubeheer

fotaal 21.:t60.$0 -21.360.500 ( 2l.zLt.tm -2t.2,i-tú 0 27.22i.1ú -21.22i.1oÃ 0 21.221-tm -21.2r\1m 0

2079
gaten

2020

Baten

2027

Eaten

2022

SatenLasten 5aldoSaldo Lâsten Sâldo lâsten Saldo Lasten

Overz¡cht vao baten en lasten

taakveld

Formatie

Bezetti ng

Appa raatskoste n

Externe inhuur
Overhead

2r3,72

T95,19

8.274.7æ

631.700

7.985.0m

r.æa.oool rte per 1.000 i nwoners

r.OSg.0OOlrt" per 1.000 inwoners
I

1.098.0001 Kosten per ¡ nwoner
17.418.800lKosten als % van totale loonsom + totale kosten ¡nhuur externen
21.360.5001% van totale lasten

0,19

0,18

7,V
3,63

37,38

Naam indicâtor ResultaatAantal/kosten Aantal/kostenEenheid
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6.3 BBV-informatie

Tabel 1 7 Vertegenwoordiging bestuur

Tabel 18 Bekostiging

Tabel 19 Omvang vermogen, financieel resultaat en risico's

Delft
Den Haag

Le i dsche nd am-Voorb u rg

Midden-Delfland
Pijnacke r-Nootdorp
Rijswijk
Wassenaar

Westland

Zoetermeer
Provincie Zuid-Hol land

L

2

1.

L

1.

L

L

2

t
2

t6
27

4

4

8

8

4

L4

16

29

16

54

4

4

8

8

4

28

16

58

0

I
0

t
0

0

0

t
1

T

13 130 200 5Totaal

Aantal leden

A

Algemeen Bestuur Dagelijks Bestuur

Stemverdeling Stemverhouding
B AxB

Artikel 15, lid 2 a

7.232.864

s.948.206

773.419

490.859

687.494

568.O42

3L1.531

3.487.748

L.032.531

6.690.404

Delft
Den Haag

Le i dsche n dam-Voo rb u rg

Midden-Delf land

Pijnacke r-N ootdorp
Rijswijk
Wassenaar

Westland

Zoetermee r

Provincie Zuid-Hol land

r.232.864

5.948.206

773.4L9

490.859

687.494

568.042

311.53L

3.487.748

1.032.531

6.690.404

Totaal 21.223.098 2t.223.098

Bekostiging

Eind
Artikel 15, l¡d 2 b

Begin

Eigen vermogen
Vreemd vermogen

Verwachte omvang financiële resultaat
Risico's

1.1"66.900

0

0

1.020.000

1.029.500

0

0

1.020.000

Artikel 15,]id 2 c t/m e
Begin

Omvang

Eind

0

2.735.500

77.732.304

0

14.62L.AOA

7.000

0

)1 ))1 l(n

c

2.735.50C

7r.732.30C

c

15.069.00C

7.00c

0

)1 ))a 1OC)

A. Totaal van de vaste schulden

8. Totaal van de netto vlottende schulden

c. Totaal van de overlopende passiva

D. Totaal f¡ nanciële activa met een re ntetypische looptijd van één jaar of lange r

E. Totaal u¡tzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

F. Totaal van alle l¡quìde middelen
G. Totaal van de overlopende ad¡va
H. Totaal saldo van de baten. exclusief mutat¡es reserues

3.439.89t

10.627.8æ
(

!4.230.62!
9.51É

7æ.rc9
2r.622.341

0

2.735.5@

1r.732.304

0

73.427.æA

7.000

0

!9.970.700

0

2.735.504

Lr.732.304

0

13.753.000

7.O@

0

27.223.704

c

2.735.50C

11.732.30C

c

!4.774.50C

7.NC

c

27-223.70Q

Netto schuldquote
202r 2022

Netto schuldquote (A+B+C-ÈE-F-G)/H) 3,3% t,*/o -4,æ/.-4,3% 5,7/o

verlæp van de kengetallen

Reâl¡sâtia 2017 Begroting 2018 Begrot¡ng æ19 Begrot¡ng 2020

Tabel 20 Netto schuldquote
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T abel 21 Solvabiliteitsratio

T abel 22 Structurele exploitatierui mte
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A. E¡gen vermogen

B. Totaal alle passiva
r.æs.zgsl r.ree.sool r.ozs.sool r.ozg.sool r.ozs.sool

ts.tsz.ntl rs.ozz.gæl ,s.rro.æol ,r.orr..*l ,r.orr.rool
1.029.500

15.497.300

verloop van de kengetallen
Realisat¡e 2017 B€groting 2018 Begrot¡ng 2019 Segrot¡ng 2020 Begrot¡ng 2021

Solvabi¡¡te¡tsntio
2M2

Solvabil¡teitsBt¡o l0,T/6 7,æ/o 6,6% 6,6% 6,6% 6,6%

2z.79a.s9ql 2o.24s.sool 21.36o.sool 2r.223.rool 2r.223.7001

,.ro...rrl tr..rool ol ol ol

27.223.rX.
(

"':lyrr'.':,1Å 

,,i..il ,,,,,,i1 

"","'"'",'|:l 

,,,,.,T1 

"","'"'oi,';),'u

Totaal lasten programma's

Totaal incidentele lasten programma's

A. Structurele lasten

Totaal baten progremma's

Iotaal ìncidentele baten programma's

B. Structurele bãten

C. Totaal structurele toevoeg¡ngen aan reseryes

D. Totaal struqturele ontrekk¡ngen aan reserues

E. Het totaal van de baten exclus¡ef mutât¡es reserues

19.599.6661 r9.777.5æl 2r.223.ræl 2t.223.r@l 2r.223.rool 2r.223.rú.l.l.l,l.l,
,r.rrr.*21 ,.r..rJl ,,.r'.,J| ,'.rr.,Jl ,,.rr.rJl ,r.rrr.roL
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6.4 Outputbegroting T&V

Opricht¡ngsvergunning niet-corplex
Oprichtingvergunn¡ng corplex
Revisievergunning

niet-complex
conìplex

Milieuneutrale verander¡ngsvergunn¡ng

BRIKS

Briks

lntrekkingsbesluit Wm
vergunning
vergunn¡ngen n¡et-complex

Actualisatietoets vergunningen corplex
Orngevingsvergunn¡ng beperKe rilieutoets (Wm)

Behandel¡ng n€ld¡ng act¡v¡teitenbeslu¡t

Behandeling nElding ¡nd¡recte loz¡ng/Blb¡

Maatwerkvoorschrift Wm / ¡ndiÍecte lozing
Beslu¡t verplichting Act¡v¡teitenbeslu¡t
Behandel¡ng s loopÍìelding

Behandeling kenn¡sgev¡ng nþbiele puinbreker

Behandeling vuurw erk nElding
vuurw erkverkoopvergunningen

B¡jzondere toesteÍming laden en lossen vuuru erk
en advies Wm

Wm

Behèer ntl¡êu-infortrEtie inr¡chtingen
handhav¡ng Wm

bodenEanering
rElding w ¡jzig¡ng saner¡ngsplan
BUS-rìelding
nElding Besluit boder*w aliteit

Toets¡ng bodem
Coördinatie boderìSanering
Adv¡es bodem
Vergunning ontgrond¡ng n¡et-corplex
Vergunning ontgronding conplex
Toets¡ng ontgrond¡ng (vrüstelling/advies)

Advies ontgronding
Vergunn¡ng grondw ateronttrekking en -opslag

OrEevingsvergunning beperKe milieutoets bodenEnergie
Behandeling meld¡ng Blbi-bodernenergie
l\laatw erkvoorschr¡f t Blbi-bodernsnergie

WKO
WKO

lnf orrEtie-onts luiting Landelijk grondw aterreg¡ster
FilA/

lvlelding Flvlv

PIvl\/ Wabo
FIíV

w ater/ontgronding/Rrv
bodem

handhaving Wbb

R01 .6/R01.7
R01.8

R07.1

R07.1

rc2.1tR02.2
R03..1

R09.1/R1 8.1

R04.'tlR04.2
R06.1/R06.2/R06.3

R28.1

R08.2

Rt0. t

R11.1tR1',t.2

R03.1/A01.s
A03.'t
D11.1

H01.1

R13.1

R13.1

R14.1

R15.1/R15.2

T08.1/A01.5
D03.1

401.5
R16.1

R16.1

A0t.5
A0t.5
R19.1

R02.3
R18.1

R04.1/R04.2

401.5
A01.5
D11.1

R20.1

R20.1

A01.5
A01.5
A03.1
A03.1
H01.1

10.278,10
23.492,80

7 .517,70
1 7.986,ô7
3.382,96
3.382,96

in uren/euro
1.503,54

3.758,85
751,77

822,25
3.007,08

704,78
1.057,18
2.255,31
1.503,54

704,78
'1.057,18

822,25
3.288,99
1.057,18

528,59
751,77

3.007,08

R01.1

R01.1

R01.2

R01.3

R01.3
R0't.4
w7.1

60
100

250
80

175

36
36

16

40

I
I

32

I
12

24
16

I
't2

32

12

6
I

32

I

16

o

10

4
6

b

40
't25

16

40
bU

150

24
24
'10

16

32
I
16

20
28
ð

o

102,

102,

93,97
102,78

93,97
88,10
88,10
93,97
93,97
88,10

88,10
't02,78

102,78

88,10
88,10

93,97
93,97
88,10

't02,78

93,

875
't.Q44

72

350
0

160

0

168

384

5.248
'l.2't2
3.720

64
56

324
160

1.664
't20

120

2.376
1.088

0
0

3.840
102

2.000
2.960
9.420

720
2.970

't20

73.298
41.112

140.957
1',t2.765

89.933
98.10ô

þ. toÞ

35.973

15.035

17.267

36.085
462.338
'106.775

349.573
6.014
4.933

28.544
16.445

171.028
10.572

10.572

223.276
102.241

360.849

8.986
176.196
260.770

885.209
67.659

279.094
11.277

23.493
16.445
20.556

462.514

30.834
1't5.021

34.946

6.578
102.781
164.450

53.446
82.225

'tQ2.781

131.560
27.064

617

5.139
2.570

102,
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€

€
€
€
€.

€

€
€
€
€
€
€
€
€

€

160

21

101

52

297

34
tn

88,1

88,1

88,1

240
't7

200
740

1.570

tn

11

495
I

2

10

75
2

51

0
34

4

50

102,
102,

102,
102,

102,
't02,

82,22 tn

102,
102,

15.4',t7,',|

2.255,31
2.255,31
1.027,81

2.055,62
2.631,1

751,77
616,ô9

¡n uren/euro
¡n uren/euro

4.111

o.

regelgev¡ng/beleid Bodem
regelgev¡n g/bele¡d Ontgrond¡ng/(grond)w ater/Ffvlv

102,78

102,78

93,97
93,97

102,78

't02,78

102,78

Totaal

Taak/Product PDC Code l<engetal 2019
Tarief
2019

Prod uctpr¡js
2019 Aantal Ure n Kosten
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l.latura 2000
Beheer en schadebestri.id¡ng (BS)

Soortenbescherring (SB)
Houtopstanden (HO)

l',¡atuurschoonw et (NS)

Bestuurlijk rechtsoordeel ¡,¡atura 2000
rechtsoordeel SB

rechtsoordeel HO

Natura 2000
Toètsing Faunabeheerplan

Toets¡ng Beheerplan Natura 2000
foets¡ng BS

Toetsing SB
Opdracht BS

Ontheffing BS

Ontheff¡ng SB niet-complex
Ontheff¡ng SB coÍplex
Ontheff ing SB Onderzoek/Onderw ¡js

Ontheff¡ng SB uiÞetten of herinvoeren
SB vangen of onder zich hebben
SB tijdelijke natuur
HO rEldingsplicht
HO herplantplicht (compensatie)
HO realisat¡eterr¡jn herplant

Ontheff¡ng HO vervangen niet aangeslagen herplant
Vergunning Wnb ¡,¡atura 2000 n¡et complex
Vergunning Wnb ¡.latura 2000 conplex
Vergunning Wnb l\.¡atura 2000 PAS

Melding ¡¡atura 2000 PAS

Melding HO

Ivatura 2000 niet corplex
Mtura 2000 conplex
f,latura 2000 PAS

SB n¡et-corplex
SB cotrplex

omgevingsdienst
HAAGLANDEN

A01.5
A01.5
A01.5
A01.5
401.5
P¿4.1
p.4.1
pA.1

401.5
A01.5
401.5
401.5
401.5
p1.'l
R¿1.2
pl.2
p1.2
p.1.2
p.l.2
p.1.2

vj.2
R¿'t.2
p1.2
w1.2
R2't.2
p2.1
R22.1
p2.'l
R03.1

R03.1

R23.1

R23.1

R23.1

R23,1

R23.1

403.1
403.1

403.1
D1't.1

2

40

2.21

12

32

12

12

12

32

12

12

20
24

20
24
12

60
40

30
67
12

20
24
20

20
36
10

12

40

60
to

30
60
24
32
67
24
8
¡o

't02,78
't02,78

102,78

102,78

102,78

110,61

102,78

102,78

110,6'f

110,61

110,61

1 10,61

102,

1.233,37
3.288,99
1.233,37
1.233,37
't.233,37

3.539,58
't.233,37

1.233,37

2.212,24

6.636,

3.31

7.41'l

2.466,

7.4't1

123.337
32.890
49.33s

6.167
18.501

53.094
12.334
2.467

't'to.612

5.309
12.334

33.184
110.6',t2

1 65.91 8
I 1 1.165

6.167

12.334

48

120
300

1.000
1.500
1.005

ô0

120

0

24
1.000

0

0

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

110,61

110,61

110,61

110,61

5

25

50
15

5

0

2
2
n

't02,

102,
102
102

1Q2,

102,78

1Q2,78

102,78

1 10,61

110,61

110,61
't02,78

102,78

110,61
'110,61

110,61

110,61
'110,61

110,61

110,61

102,

110,61

2.055,62
2.055,62

3.700,12
't.027,8'l

1.233,37
4.424,48

6.63ô,72
1.7ô9,79

¡n uren/euro
¡n uren/euao

3.318,36
6.636,72
2.654,69

176.979

13.273

265.469
7.709

20.556
66.367

26.547
21.237
14.822

159.28'l
1.770

65.780

22.122

4.'t't1
7.400

tlatura 2000
BS

SB

192
134

1.440
16

640
0

200

Monitoring ecologie
lrpleÍ€ntat¡e nieuwe wetgeving nâtuurbescherm¡ng

¡n

¡n

Totaal
Taak/Product PDC Code Kengetal 2019

Tarief
20'19

Prod uctpr¡js
2019 Aantal Uren Kogten

31137



Taak/Product PDC Code Kengeta¡ 2019
Tar¡ef
2019

Prod uctpri¡s
2019

Totâal

Aantal Uren Kosten

Geluid, Lucht, EV
Sarnengesteld advies geluid, Iucht, externe veil¡gheid

Samengêstelde toets geluid, lucht, extêrne veil¡gheid

Enkêlvoudig advies geluid, lucht, externe veiligheid
úìkelvoudige toets gelu¡d, lucht, externe veiligheid
Elkelvoudig advies geluid eveneÍìenten

Zonebeheer industrielaw aai
Beschikk¡ngen hogere w aarde
Ontheff ing Route Gevaarlijke Stoffen
Beheer rþnitoringstool (luchtl(walite¡t)

Advies nilieu quickscan

Advies/toets¡ng MER

Toets¡ng onderzoêk MER-be0ordeling

Vooroverleg Ml¡eu en RO

lnpass¡ng bedrijf

Overige taken
Advies/ondersteuning OG en Belêidsafdel¡ng OG (diverse w erkvel
lnbreng bestuur/statênvragen
Bestuurlijke ondersteuning OG

Relatiebeheer

Deelnarne cr¡sisorganisatie
Behandeling Wob-verzoek

Bezwaar en Beroep

Helpdesk loket / inforrEtie-ontslu¡t¡ng
Hann¡ng & Control
Voorbereiding Oñgev¡ngsw et
Databank Flora en Fauna

Spec¡f¡eke froþcten en/of n¡et benoernde taken (d¡versen)

Afl.ondino

A01.5
A01.5
A01.5
A01.5

D04.1

R25.1

R't2.1

D08.1

A01.5
A04.11A04.2

A04.3
A03.1
D04.3

A01.3
A01.3
402.1
o't4.'l
D16.1

D15.1

J0.01 t/m J02.4
009.1

D24.1

24
16

10

'12

l0

24
I

16

32

40
75
10

32
50

93,97
93,97
o1 07

93,97
93,97

102,78
oa o7

93,97
102,78

93,97
102,78

102,78

102,78

88,10

102,78

102,78

102,78

102,78

93,97
't02,78

102,78

82,22
88,10

102,78

0,00
93,97

2.255,31

1.503,54
939,71

't.'127 ,65

939,71

in uren/euro
2.?55,31

751,77
in uren/euro

1.503,54

3.288,99
4.'t't1,24
7.708,57

880,98

in uren/euro
in uren/euro
in uren/euro
in uren/euro
in urerveuÍo

3.288,99
5.139,05

¡n uren/euro
in uren/euro
in uren/euro
¡n uren/euro
¡n uren/euro

38

44

117

402
47

54

25

46
10

1

0

't1

71

912
704

1.170
4.824

470

375
1.296

200

50
736

320
40

375
0

3.520
50
75

3.'175

240

352
3.550
8.390
1.4s0

3.725
0

't.220

61

85.702
66.1 56

1 09.946
453.31 7

44.166

38.543
12't.787

18.794

5.139
69.163
32.890

4.111
38.543

361.789
5.139
7.709

32ô.330
22.553
36.179

364.873

689.866
127.742
382.859

35.511
't14.645

-3.399

fotaal ¡n aantal/euro 6.815 I 12.300 € 10.891.900

omgev¡ngsd¡enst
HAAGLANDEN

32137



omgevlngsd:enst
HAAGLANÐEN

6.5 OutputbegrotingT&H

P¡oduct Onderdool hoofdzaak

o

6
4

Ê
o

E

E

Eè
t
!
o

Tolâa¡

Aantel U¡on Kosten

T01.5 Lìtêgrale controle wñfegulÞf ntegfaal ¡a 1 't0 82,21 e, 822,25 ( 0 €

ia 2 1'l 42.22 € 90/l.47 B1: 8.943 € 735.336
I 3 1¿ 93_Ci € l_315.60 21r 3.024 284.169

ia 4 20 102,7t € 2.055,62 9t 1.900 € 195.284

F Þzh 73 102-7t € 7.503.01 21 1.533 € 157.563
nee 11 88.1( € s69.08 22C 2.420 € 213.197

u€sþpeld toozrcht F 11 88,1( € 969,08 40¡ 4.455 € 392.477

11 88,1( € 969,08 51 49.423
T01.6Oplev€ringsconkole 't3 88.1t e 1.145.27 41 € 46.956

I 88_lf € 704.78 751 6.056 € 533.521

1u1.4 æêloontoþ Asbæt 5 88.1t €. 1Aã.49 21 105 9.250

Assidlatie l0 1¡2 7r € I ¡27 A4 1t 120 € 12.3U
Enerq¡dduurzaarnheid F l3 93,9i €. 1.221,63 494 € 46.422

E\têrns veilhhe¡d te 5 s3.97 € ¡169.86 c 0

5 q3 cl € Áßc ßÂ 2 10 € 940

3rondw atêr onttrêkkinq la 'ta 93.9? € 1.409.57 '18 270 25.372

nd¡rætê lozinqên ta 12 93.9? € 1.127.65 14 168 15.747

r 1¡2 7A € 422 25 12 96 € 9.867

fhêm controlês n9e t 88,10 €. 704,78 736 5.888 514.721

asbætdak invontarisali€ ¡â 88-10 € 44û.45 5 € 2202
Nâzorõ stortolaats6n 3f 1î274 e 3.0n3 4 14 420 € 43.168

VuuMêrkopslaq la 1C 102.78 €. 1.027,81 249 2.490 Ê 255.925

WKGafdichtino ¡ s3_97 € 754.77 6 48 € 4 511

WKGboorconfolê nee 12 cÎ q7 € a 127 Ê5 20 240 €
WKGrqul¡or F 12 93.9t e. 1.127,65 150 1.800 1 69.148

WKGStart-uo 2â 93-Si 4.475.42 20 400 € 37 Sa

lul,l AdmnBtra¡evê conrole Admnistraliêl toez¡cht la 88.1( €. 440,49 131 57.704

08,r( c 440,49 2! 125 € 11.O12

lU5.l tsG@rdolng rapporbge Verpl¡chl¡ng noe 11 88. t( € 969.08 1a 143 € 12.594

ÉEDMJA 6 88_1f € 528.59 341 2.046 € 180.249

Nâttokoeltor€ns 88,1( c 440,& 3i '185 € 16.298

YVKOadr¡nistratiêf 6 93.Si 553-83 574 3.450 € 324.201

T05.2 Bsærdelino E-FRÌR-raÞoortaoe E-Drf l0 93-97 € 93C_71 1( 190 '17.855

f04.1 Conlrole mbi6l€ puinbr€kêr N,bbi6le pu¡nbrek6r 12 88,r( € t.057,t8 't( 228 € 20.086

m4.2 Contolê vuoru erkêvenêmnt Vuueerkevenêrunt 20 I 10.61 € 2.2't2.24 st '1.800 199.'10't

I03.3 Gebi€dscontrole specifiêke w êtgev¡ng ønûote ffi 10 88.1f € 880.98 1C 100 € 8.8'10

106.1 l(achtbohandelinq rilieu 2 77.3i € l5lt.6ß 3.'16f € 489 C66

T07.'l Behândêlino voorualreldino lnôêwôôn vôôrvâl noo 3 77,32 € 231,99 189 € 14.615
ro5.1 tsæluft op handhavingsvêrzoek n€e 40 102,7Í ê 4.111,U 1e 640 € 65.780

ne€

T12.1 Controlo Eveñemnten

n9e

102.78 Ê a22.25 21 168 € 17.267

82,22 € 657,80 1.24r. 9.968 € 8 1 9.617

88.1Í € 792.88 12 108 € 9.5'15

'110,61

110.61

G 2.212.2[ 54 '1.080 € 119.461

€ '1.659,10 r05 11.614

T09.1 Coñtrole bodeßanering Wbb Eodereaner¡no grnstiq n€€ ta 88,10 ê 1.321,47 2.475 € 218.043

Bodereanerinq n¡êt ernslio noe 1a 88.10 €. 1.321.47 4S € 64.7s2

Nâzorobcetiê âctiêf 3¡ 93.C7 € 3-288-S 4 140 € 1 3.156

Nazorqlooatio pass¡ef nee t¡ 93,97 € 1.4æ,57 16 240 € 22.553

€n

Herstelplicht Wm 1f 88.10 € 880.98 26 260 € 22.905

Bodêr¡Malit€it
neo

noe

1!

12

82,22

88.10

e 822,25

€ 1.057.18

4o 400

1.860

€ 32.890

163.862
I09.5 (bntrolo ontgrond¡ngên Ontorond¡noen 88-{0 € 792.44 I € 793
f09.6 C¡ntrol€ lozen buiten inr¡chtinq 88.1 ( € 616.69 7 49 € 4.317
110.1 GeÞrdsconlroþ bodomosch€rmnq G6b¡6dsconlrole boderìbesch€rr¡ng neo 't5 88,1( € 1.X21,47 0 0 €

I'13.1 Controlê BRIKS BRKS (toezicht) nee 25 102,7f € 2.569,52 '10 2ú 25.695
Brandv6¡l¡9 g6bru¡k 25 102,7f € 2.569,52 1 25 € 2.570

33137



omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Product Ondordeel hoofdzaek

o

Eê
ô

'Ê
oo üoc

è
!

lotaal

A¡ntel lJre n Kost6 n

IUZ.J ñerCOnrOlS Assidlâlie 8 102.7f c 822,25 16 € 1.644

Asbæt Á 88..tf € 352-39

Bæluit Bod€r¡$aliteit nee 6 88,'t( € 528,59 1'l 66 € 5.AM

Bôdêreanêr¡no €rnstio l0 93.9i € 939.71 11 1r0 10.337

6 88.11 € s28.5S 24 € 2.114

Ensrqidduurzaamhoii I 93,9; É 751,77 72 € 6.766

E-Drtr 6 93.9i € 563.83 6 € 564

*têrne veiligheid 6 93.91 € s63-83 6 € 564

GêstaD€ld to€z¡cht no6 93,9i € 469,86 3't'l 1 555 € 146'125

Grondwãter onilrekkínd 10 93.9; € 939.7't 30 € 2.819

Handhavinqsvorzook G 93_Ci s63.83 24 € 2.255

H€rstelþlichtWm noo I 88,1( c 704,78 32 € 2 419

ndtrætê lÕz¡hoên 93.9t € 563,83 12 € 1.128

6 a2.2t € /t93.35 11C 660 € u.264
neo l0 102,7Í 4, 1.027,8'l 40 € 4't11

\¡eldinq ovorlast (klacht) 7 a2.2i €. 575,57 214 1.470 € 120.870

Wþþlo PUrnþr6K€r nee 6 a2.2i c 493.35 30 € 2.467

\€zorg stortplaatsen noo 5 88,1( € MLC 5 € 440

I 102.7¿ €. 822,25 € 3.289

Jpl6v6rinqsconlrole 6 93.97 € 563.83 g € 5.07 4

loorallm van eisen uod I 88,1( €. 704,78 24 € 2.114

Them conlroles 6 88.1( € 528,59 14C 840 € 74.002

6 88.tt € 528.5S 6 € 529

VuuNerkopslag noo 6 102,7t € 616,69 14 a4 € 8.634

WKGadûin¡strat¡ef 5 82,22 c 411,12 23C 1.150 € 94.559

WKGafdichtinq 4 93.97 Ê 375.88 4 € 376

WKGboorconlrolo noo 4 93,9r € 375,88 '12 € 1 124

WKGrduliêr 6 93.9' € 563.83 6C 360 € 33.830

WKGStart-Up 7 93.91 € 657.80 1C 70 € 6.578

WKGossbtên neo 5

5

82,2' c 411,12 0 €

Wfrrsgul¡€r integraal 88.1( € ¡140.49 0 €
nee 2 a2.2i € 493-35 241 1.482 12't.857

nee 3 88,1( € 528,59 sc4 € s2 330

4 I 93.9i e 7il,77 44 33.078

noe

ne9

12 93_91 e 1.127.65 1C 120 11.277

88.1( 528.5 31 186 € 16.386

luz.l Admrnßtrateve controle Adrinistrat¡ôf toezicht (h€r) 80,1( € ,140,¡19 u5 30.394

T02.4 Sancl¡€controle AdrÍnislrat¡€f toezicht q3-ct € ¿69-86 21 105 € 9.867

Asbæt 88,1( € 352,39

'1o2.7¿ € 513.90 110 € 1't.æ6

Bæluit Boderkwalileit ¡8 lf € u.Ls 2 10 € 881

Bod€ßan€rinq ernstiq noo 1t 93,97 € 939,71 10 c 940

Bôdêßânêrinr niet êrnsth 88.1C € 528.59 c 0 €

En€roi6/duurzaamhe¡d nee q3 q7 € 563_83 2 12 € 1.124

E-ort 93.9? € 375,88 4 € 376

Ext€rne ve¡liqhêid noo
nee

93.9? € 469.86 0 0

660

€

€ 58.145

Grondwatêr onfirekkino 93.97 € 563,83 12 1.128

Handhavinqsv€rzoek 88..tú € 528.59 30 € 2.643

Herstêlplicht Wm neo 88,10 € 528,59 24 144 € 12.686

82.22 c 411.12 30 150 € 12.534

[4eldino overlast lklacht) Ã2.22 € ¿11.12 90 450 37.001

N/leten^/6rificalie nêô 102,78 € 616,69 6 617

N4obielê puinbrekêr 42.22 € 493.3s 0 0

0

€

3ndiloon voorval 88.10 € 528.59 0 0

Cpl€vêrinqsconlrole 88.10 € 528.59 0 0

Proqrallm van eissn upd 88,10 € 152 39 0 0 €

88.10 e 444,49 47 235 € 20.703

fanksan€r¡nqen ond6rqronds 88.10 528.59 0 0 Ê,

noo 102,78 € 6'16,69 4 24 € 2.467

WKCIâddnislrâtief a2.22 € 328.90 30 120 € 9.867

^/KGafdichtino
noe c3 c7 € 657-80 0 0 €

WKGboorconlrcle nee 93,97 € 657,80 7 658

93.97 € 563.83 15 90 € 8.457

WKGStart-Up q3 97 € 657_80 7 658

WKGoesbten 88,10 € 528,59 0 0 €

wÞt4ulþr 88,10 c 704,78 '194 1.552 € 136.724
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omgevingsdienst
HAAGLANDEN

Product Ondordoôl hoofdzæk

6

E

è

.c
o

o
è
t
!

lotaal

Aantal lJio n Koato n

¡101.1 a Handhavingsbælu¡t - Voornoren last onder dw anqsom nEo 't1 't02.7t € 1.130.59 479 5.269 € 541.553
ll01.1 b Handhav¡ngsbæluit - Last onder dw angsom I 102.71 € 925.03 291 2.619 € 269.183
H0 1.1c Handhavinqsbs¡uit - Voorneren bostuursdw ano I 102 7' € 5 13q 05 0 0

l-101.1d Handhavinosbæluit - E6shrursdw âno noe 50 102,7t € 5.139.05 0 0 €
l-102.'1 Bætuursdwanq 50 102.7Í € 5.13S.0s 0 0 €
l-102.2a Last ondor dwanqsom- lnvorderen 6 102,7t € 616,69 12¿ 744 € 76.469
H02.2b Last ondêr dwangsom - lntrekken nêo 5 102,7t. € 5'13,90 234 't.170 € 120.254

F103.'1 Bætuurliiko strafbæchikkino riliou 15 93-Ct ê 1.û9.47 41 705 66.250
F104.1 ftocæ vorbaal neo 15 s3.9t € 1.49.57 1a 225 € 21.144

J0 1.,l Behandeling bszw aar ret voorlopiqo voorziêninq 6 102.78 € t.625.1¿ c 0 €
J01.2 Bêhandolino bêzwaar zonde¡ voorlooios voorz¡enino n00 35 102,7¿ € 3.597,33 1.015 € 104.323
J02.1 Bêhandoling bero€p ret voorlop¡gê voorzi€ninq ,{ 102.7¿ €. 4.625.14 c 0 €
J02.2 Behand€linq beroêp zond€r værloÞklg v@rz¡en¡no 3¡ 1î2.78 € 3-597-33 1? € 46.765
J02.3 Behandelino hoo6r beroeo rel verloobe vmrziÊn¡no nee 4T 102,78 c 4.625,14 C 0 €

nee 3l 102,78 € 3.597,33 c 0 €

401.3 Adv¡æ ftilì€u-asDæten bêleid bsvoæd oszao 1a 93,97 c 1.u,63 2C 338 € 31.762
401.4 Adviæ ûil¡eu-aspælen calaritêit 1: 93.97 e 1.221.63 1C 130 12.216
401.5 Adviæ r¡lþu-aspæt€n taakuito€fonino bovo{d qozac t3 93-C7 € 1.221.63 71 923 € 86.735
402.1a Beleidsadv¡æ Ml¡ou neô 102,78 in euro/uren '1.560 € 160.338
402.1 b B€l€¡dsadviæ Omevinqsw €t noe 102,78 in ouro/uren 710 € 72.975

009.1 Helpdssk nôe 82,2 ¡n €uro/urðn 1.170 € 98.203
D1 0.'1 ftrddkâmr 77.3i in euro/urên '1 .6't 0 € '124112

)1 1.1 lnformtièonts¡uitinq 88-Í 2.848 € 250.903
l'14.'1 Relaliebehær nee 93,9i ¡n euro/uren 2.230 € 209.556
J] þ.1 öôhanoelng wuE-verzoeK noe 12 102,7f € 1.233,37 't3 156 € 16.034

Dl6.'1 Do€lnam cr¡sisorqanisat¡e c3.9i 197 € 18.5'12
Dl9 Pêrmnente mling 88..t f 85 € 7.488
Þpæ[r6Ko proFctên Coordinatie toq¡cht þroþct 88.1( in euro/urân 420 € 37.00'1

Lokâal D¡obct n¡ lf 570 € 50.2't6

Ketentoez¡cht 88,1( ¡n euro/uren 950 83.693
Co¿irdinalie Vuuru grkopslag/evênerenten 88,1( ¡n êuro/uren 't 10 € c.691

102.7¿ in €uro/uren 43 4.453
ArfonomgsvorscnI 71 -4.852
I otael 11.92 lr6.l00 10.4õð.fl0

35137



omgev¡ngsdienst
HAAGTANDEN

6.6 Totaal werkvolume in uren per deelnemer

Delft
Den Haag

Le idsche nda m-Voorbu rg

Midden-Delfland

Pijnacke r-Nootdorp
Rijswijk

Wassenaar

Westland
Zoetermeer

Provincie Zuid-Holland

13.600

66.500

8.600

5.500

7.500

6.300

3.400

38.200

1_L.300

67.500

Totaal werkvolume in uren 228.M

Deelnemers Uren
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omgevingsdienst
HAAGLANDEN

6.7 Begrippen- en afkortingenlijst

AB Algemeen Bestuur
AR Algemene reserve
AVG Algemene verordening gegevensbescherming
BBV Besluit begroting en verantwoording
BOR Besluit Omgevingsrecht
BTW Belasting over de toegevoegde waarde
BZK Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAO Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CPI Consumentenprijsindex
DB Dagelijks Bestuur
DIV Documentaire lnformatie Vooziening
EED Europese Energy-Efficiency Richtlijn
EMU Economische en Monetaire Unie
FIDO Financiering Decentrale Overheden
Fte Fulltime-equivalent
GGD Gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst
GR Gemeenschappelijke Regeling
ICT lnformatie- en communicatietechnologie
ILT lnspectie Leefomgeving en Transport
IPO lnterprovinciaal Overleg
ISZW lnspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
l&W lnfrastructuur & Waterstaat
LTO Land- en tuinbouworganisatie
KvK Kamervan Koophandel
MER Milieueffectrapportage
MEV Macro Economische Verkenning
MJA Meerjarenafspraak Energie-Efficiëncy
ODH Omgevingsdienst Haaglanden
OM Openbaar Ministerie
Ow Omgevingswet
PIOFACH Personeel, lnformatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie,

Communicatie en H uisvesting
RO Ruimtelijke ordening
RVO Rijksdienst voor Ondememend Nedeland
SMT Sociaal Medisch Team
T&H Toezicht & Handhaving
T&V Toetsing & Vergunningverlening
Vpb Vennootschapsbelasting
VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving
Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WKO Warmte- en koudeopslag
Wm Wet milieubeheer
Wnra Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
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