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Sam en vat ti ng
U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze op de begroting 2015 van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid naar voren te
brengen.
W e adviseren u een zienswijze op de begroting in te brengen vanwege de
gezamenlijke systematiek Kaderstelling voor Gemeenschappelijke Regeling en de
voorgestelde taakstelling die hier uit voort komt.
1. Wat is de aanleiding?
De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft u haar concept begroting 2015
doen toekom en. U heeft de mogelijkheid om uw zienswijze naar voren te brengen.
2. Wa t wil le n we be rei ke n?

Loon- en prijscompensatie
In uw zienswijze bij de ontwerpbegroting 2014 heeft u de OZHZ voorgesteld in de
bijdrageverordening op te nemen dat het niet (volledig) toekennen van indexatie
niet als volumetaakstelling wordt aangemerkt, zodat de frictiekostenbepaling niet
van toepassing is.
Het Algemeen Bestuur van de OZHZ heeft op 13 december 2013 ingestemd m et de
bijgestelde bijdrageverordening. Hierin is verwerkt dat de frictiebepaling niet van
toepassing is op een collectieve volumetaakstelling. Met dit besluit en de
doorverwerking hiervan in de begroting 2015 heeft de OZHZ gehoor gegeven aan
uw voorstel.
In de begroting zoals deze nu voorligt, is geen indexatie over 2015 opgenomen (de
nullijn is gehanteerd). Op basis van de septembercirculaire wordt besloten of over
2015 alsnog indexatie wordt toegepast (nacalculatie). De geïndexeerde begroting
wordt dan bij de eerste begrotingswijziging 2015 aan het algemeen bestuur
voorgelegd.

Gezamenlijke systematiek kaderstelling voor Gemeenschappelijke Regelingen
Nederland bevindt zich nu reeds een aantal jaar in een economische recessie die
ook onze gemeentelijke begroting steeds verder onder druk zet. W ij verwachten dat
de periode 2015-2018 opnieuw voor een groot deel wordt bepaald door om vangrijke
financiële taakstellingen.
In het eerste kwartaal van 2014 zijn wij m et oog op het bovenstaande, samen m et
onze 16 buurgemeenten in Zuid-Holland Zuid, gekomen tot een gezam enlijke
systematiek voor kaderstelling bij Gemeenschappelijke Regelingen.
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Op basis van de gezamenlijke systematiek ontstaat een voorgestelde taakstelling
van 1,5% in 2014, 3,0% in 2015 en 4,5% vanaf 2016. W ij verzoeken u om deze
voorgestelde taakstelling op te nemen in de zienswijze. Hiermee deelt de OZHZ in
onze ogen evenredig mee in de effecten tot en met de m eicirculaire 2013 die de
gem eenten ook reeds in de begroting hebben verwerkt.
De taakstellende reeks zullen de gemeenten op basis van de septembercirculaire
gezam enlijk herijken. Indien dit leidt tot een aanpassing van de taakstellende reeks,
zullen wij de OZHZ hier ter zijner tijd van op de hoogte stellen.
3. Wat ga an we daa rvo or doe n?
W ij verzenden de zienswijze op de Begroting 2015 aan het bestuur van de
omgevingsdienst.
a. Ins pra ak en com m un ica tie
U heeft de mogelijkheid om een zienswijze op deze stukken in te dienen. Na
vaststelling verzenden wij de zienswijze.
b. Vervolgtraject besluitvorm ing
Niet van toepassing.
c. Inciusiefbeleid
Niet van toepassing.
4. Wat m a g het ko ste n?
De voorgestelde taakstelling betekent een verlaging van de Dordtse inwonerbijdrage
aan de OZHZ. Deze verhoging is reeds meegenomen in de Dordtse Begroting.
5. Fatale beslisdatum
De term ijn voor het inbrengen van zienswijzen is 6 weken na het verzenden van de
stukken. De zienswijze dient voor 1 juni bij de OZHZ kenbaar te zijn gemaakt.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- voorgestelde zienswijze;
- concept begroting 2015 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
- ontwerp besluit.
7. Voorstel
W ij stellen u voor een zienswijze naar voren te brengen op de Begroting 2015 van
de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
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