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1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de rrergadering en deelt mee dat mu Dierdorp on de heren De Bruin en Rev¡s
verhinderd zijn, Vanult Rijswflk is een schriftelijk reactie aangeleverd en mevrouw Hekker neemt de
opmerkingen vanuit Den Haag voor haar rekening.

Besloten wordt om (concept) DB verslagen n¡et op de AB agenda te plaatsen maar wel vertrouwelijk
naar de AB leden te sluren.

2.

Verslag AB d.d. I Jull 2015
Naar aanleiding van verzoekt de heer Paalvast om de schriftelijk inbreng van Zoetermeer als nog bij de
nolulen te betrekken. De voor¿itler vraagt op welke onderdelen die inbreng zlch richtte. De heer
Paalvast wijst op de nog niet verkregen nota weerstandsvermogen.
De opmerking van Zoelermeer wordt in de notulen van deze vergadering vastgelegd. De notulen van
de vorige vergadering worden ongewijzigd vastgesteld

3.

Mededelingen

3.1 Benoemino rekeninocommíssie
Mevrouw Hekker geeft aan dat vanuit Den Haag is aangegeven dat wanneer dit bestuurlijk gewenst is,
er nogmaals een verzoek richting raad gaat om een kandidaat voor de Rekeningcommissie.
De voorzitter meldt dat dit een voortdurende openstaande vraag is. Den Haag is nog steeds welkom om
een lid voor te dragen.

Hst AB beslult de voorgedragcn leden te benoemcn.
3.2 Tweede AB-lid ODH oemeente Wesfland
De voorzitter geeft aan dat de benoeming van wethouder M. el Mokaddem als tweede AB lid vanuit de
gemeente Westland pas van kracht wordt, nadat iedere deelnemer de gewijzigde GR heef vastgesteld.
De voorzitter verzoekt de AÞleden te bevorderen dat de wijziging van de GR voor het eind van het jaar
wordt vaslgesteld.
Het AB neemt de mededeling voor kennlsgeving aan.
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Milieu onderuverpen
5. 1 Duurzaamheidsoroqramma

De heer T. Kraassenberg (twinstra & Gudde) presenteert de stand van zaken t.a.v. het

duurzaamheidsprogramma. Naar aanleiding van de vraag van de heer Paalvast over de relatie van dit
programma met het vastgestelde takenpakket van de ODH wordt geconcludeerd dat in hst kader van
proactief toeãcht, uitvoering van een slimuleringsbeleid voor energiebesparende maatregelen goed aansluít
op enezijds de versisten op energiegebied opgenomen in het ActivitEítenbesluit en anderzijds de wens
vanuit het AB om waar mogelijk proactief te werken en niet louter gericht te ájn op repressief Toezicht en
Handhaving. De heer Janssen geeft aan dat in de praktijk is bew€zen dat vormen van proactief handelen en
stringent handhaven goed kunnen sam€ngaan. De heer Kist ziet in de presentatíe een goede aanzet voor
het programma duurzaamheid. De voorzittor geefr aan dat hij een uitnodiging heeft ontvangen voor een
diner pensant waar onder leiding van de heer Nijpels met alle voorzitters van Omgevingsdiensten en enkele
wethouders milieu en duurzaamheid de uitwerking van het SER akkoord wordt besproken.
Het AB neemt de stand van zaken m.b.t. het duuzaamheidsprogramma voor kennisgeving aan.
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Financiön

6.1 Naiaarsnota
Mevrouw Hekker complimenteert de ODH met het goede verhaal en vêrzoekt de KPI's duidelijker toe te
lichten. Mevrouw Hekker geeft aan dat de vertegenwoordigers van Den Haag in het bestuur haar hebben
gevraagd om ook nemens hen op de gewenste toelichting te w[zen.
De heer Paalvast sluít zich hierbiJ aan, de KPI's staan erin maar kunnen duidellker gekoppeld worden aan
de beleidsdoelstellingenDe heer Van der Sande vraagt naar het afschr'rjvingsbeleid. Het AB dient aan de voorkant gei'nformeerd te
worden over hoe de financiering van de vervanging van de hard- software wordt geregeld. Acliveren en
afschrijven of lease. De heer van der Sande verzoekt in het op te stellen beleid hierover het Financieel
Overleg te betrekken, dit voorkomt veel discussie.
De heer Minderhoud vraagt uitleg over de eenmalige reservering voor de introductie van het IKB budget.
De heer Ouwendijk sluit zich aan bij de opmerkingen over de KPI's en merkt op dat het aggregatieniveau
wel algemeen moet blijven.
De heer Kist is erg tevreden over het stuk, sluit zich aan bij de opmerkingen over de KPI's en is inhoudelijk
geihteresseerd in de intensivering van de inzet op de uilvoering van de Natuurbeschermingswet bij de
introductie van het Programma Aanpak Stikstof.
De heer Maat geeft aan dat Wassenaar akkoord ís met de Najaarsnota. De voorzilter
Rijswijk en Midden-Delfland akkoord zijn.

çeft aan dat ook

Ten aanzien van de KPI's geeft de voor¿itter aan dat conform de eerdere besluitvorming in het AB de
Kritische Productie lndicatoren ter voorbereidíng op de output begroting 2016 zijn toegevoegd.
Naar aanleiding van de inbreng van de heer van der Sande worden, aan de hand van een not¡a over het ICT
beleid voor de komende jaren, de voor- en nadelen van een activeringsbeleid en afschrijvingsbeleid in beeld
gebracht. De nota komt terug in het volgende AB.
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Naar aanleidlng van de vraag van de heer Minderhoud wordt besloten de eenmafige reservering voor de
introductie van het IKB budget als onderdeel van het exploitatieresultaat 2015 middels een reservering dan
wel voorziening beschikbaarte houden voor de begroting 2017. De reden hiervoor is het besluit medio 2O1S
om de aanvangsdatum van de lnlroductie van IKB te verschuíven van 1 januari 2016 naar 1 ianuari2ol7.
Naar aanleiding vân een vraag van de heer Kist over de lntensivering van de lnzet op de uitvoering van de
Natuurbeschermingswet bij de introductie van het Programma Aanpak Stlkstof geeft de secretaris aan dat
zowel voor de inwerkingtreding op 1 juli van het Programma als daarna er veel aanvragen in het kader van
bedrijfsuitbreidingen zijn gedaan. Voor I juli om besl¡aande capaciteit, bijvoorbeeld stalruimte, voor gebruik
veilig te stellen en na 1 juli omdat er ruimte is gemaakt in de verdeling van NO¡ rechten voor nieuwe
investeringen. Daarenboven z'rjn door niet de bron maar de plaats van de depositie van de NOx het bevoegd
gezag te laten bepalen er ca. 100 aanvragen overgedragen van de provincie Utrecht naar Zuid- Holland.
Deze situatie duurt tot de Nieuwe Natuurbeschermingswet in werking is (verwacht I juli 2016). Vanaf dat
moment is de bron van de NO¡ weer bepalend voor het behandelende bevoegd gezag.
Naar aanleiding van een vraag van de heer Ouwendijk bevestigt de voorzitter dat de rapportage over de
begroting op hetzelfde aggregatie niveau zal plaatsvinden als de begroting zelf. Ambtelijk zal ten aanzien
van de exploitatieonderdelen" een slag dieper" worden geihformeerd mede in hel kader van de onlzorging
van de bestuurders.

Het Algemeen Bestuur besluit

1. de nalaarsnota vast te stellen en vezoekt ln volgende repportages een toelichgng

2.

te geven

op de eventuele beleidsmat¡ge consequenties van de verstrektê gegevens.
Om besluitvorming over het al of niet hanteren van s€n actlveringsbeleld en
afschrljvingsbeleid in het volgende AB te laten plaatsvinden.

6.2 Begrolinosuitqanospunten
Mevrouw Hekker kan vanuit Delft niet instemmen met een indexering van 2.3 % op de loonkosten en
verzoekt te wachten op de kaderbrief en de O-lijn vast te houden ook als dit consequentíes heeft voor het
takenpakket.
De heer Van der Sande is geen voorstander van índexering, geprobeerd moet worden de Olijn te
handhaven. Wanneer duidelijk is dat dit knelt met de kwaliteit dan kan het terugkomen op de agenda. De
heer Van der Sande verzoekt voor 2A17 dezelîde lijn te handhaven en het DB de ruimte te geven om de
consequenties in beeld te brengen.
De heer Minderhoud waagt of de 1,4olo loonsverhoging in 201ô al in de gehanteerde 2,3% loonstíjging
volgens de macro economísche verkenníngen is meegenomen. De heer van der Sande vindt een mogelijke
loonstijging van 3,7o/o voor 2016 niet realistisch.
De heer Ouwendijk geeft aan de O-lijn te willen hanteren
De heer Kist meldt dat de 0-lijn is afgesproken, mocht dit gaan knellen dan dient goed in beeld gebracht te
worden waar de knelpunten zitten.
De heer Maat geeft aan dat iedereen weet wanneer meerjarig de 0lijn wordl gehanteerd dat dat gaat
knellen, Wassenaar is het eens met een indexering.

3

omgev¡ngsdienst

HAAGLANDEN
De heer Paalvast vezoekt te wachten op de kaderbrief. De heer Paalvast geeft aan de 0{ün vast te willen
houden en stelt voor om hiervoor het weerstandsvermogen aan te spreken in 2016. Voor 2017 moet
inzichtelijk gemaakt worden wat er gebeurt als je niet indexeert.
De heer Maat en de heer Paalvast vragen of het correct is dat meerjarig tot en mel2017 in de exploitatie al
rekening is gehouden met indexering.'
De voozitter meldt dat ook Rijswijk verwijst naar de kaderbrief

Op de vraag van de heer Minderhoud antwoordt de heer Veerman, hoofd financiön ODH, dat dit niet het
geval is omdat tegenover de loonstijgirg van 1,4 Vo een daling van de opbouw van pensioenrechten staat.
Daarmede is per saldo geen sprake van exta lasten en geen loonstijglng maar een andere
uitkeringsfasering aan de werknemer.
De voozltter wüst op de veranlwoordelijkheid van Den Haag ln het kader van de CAO onderhandelingen
omdat ODH de rechtspositie van Den Haag volgt- Als Den Haag pleil voor een nullijn dan lijkt het
vanzelfsprekend dat een nullijn ook de inzet is voor de onderhandelingen. Hij vraag mewouw Hekker om dit
over le brengen aan de vertegenwoordigers van Den Haag.
De voorzitter wijst in navolging van de heer Maat op de consequenties van het langere tijd doorvoeren van
een nullijn principe terwijl aan de lastenkant er exogeen bepaalde verhogingen plaatsvinden. lncidentele

financiering bijvoorbeeld uit hel weerstand vermogen bíedt structureel geen oplossing.
ln antwoord op de vraag van de heer Maat en Paalvast geeft de secretaris aan dat er geen rekening is
gehouden met índexering ten aanzien van loonsornstijgingen op grond van GAO afspraken voor 201ô die
nog niet zijn gemaakt. Wel zijn de loonsomeffecten van de toekenning van poriodieken meegenomen,

Hct AB kan nlct lnstemmen met de voorliggende bcslulten. Gonform dspraak in het AB van I luli
wordt bij VJN 2016 bezien of ten aanzien van de begroting 2016 moet worden geìhdexeerd of dat aan
de nullijn wordt vastgehouden.
Ten aanzien van de uitgangspunten voor de begrotlng 2017 wordt besloten, uitgaande van de
kaderbrieven voor2017, dat het DB de consequenties voor de bedrfifsvoer¡ng van de dienst ln beeld
laat brengen. Daarbij wordt het volgende me€gsnomen: mogelijkheden voor productiviteit stiþing ,
lasten vermínderlng , output vermlnderlng en structurele of incidentele financiering.

6.3 Generatieoact
Het AB besluit het DB tê mandateren de regeling vast te stellen onder de voonraarde dat sr een

schriftelijke bevestiging van de belastingdienst is verkregen dat geen sprake is van een Regeling
Vervroegde Ulttredlng en er een akkoord ie in het GO.
Naar aanleiding van de schriftelíjke ¡nbreng van Rijswijk over dit onderurerp waarin gevraagd wordt naar de
relatie tussen de financiële en personele consequenties van de regeling wordt opgemerkt dat de uitvoering
van de regeling bij de discussie over de begrotingsuitgangspunten voor 2017 kan worden belrokken.

4

omgcv¡ngsdicnst

HAAGTANDEN

7

Rondvraag en slulting

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rordvraag, de voozittsr sluít ds vergadering

Aldus vastgôsteld door het Algemeen bestuur in zi¡n vergadering van 27 iuni2Ù'16,

de

de voozitter,

H.H.V. Horlings
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