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Samenvatting
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de
begroting 2019 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond. Gezien de
inhoud van de begroting overeenkomt met de voorwaarden waartegen wij zijn
toegetreden kan worden ingestemd.

1. Het voorstel in het kort
Voorgesteld besluit
De Raad besluit
- In te stemmen met de begroting ODIJ 2019, en
- geen zienswijze in te dienen.
Beleidskader
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond.

2. Aanleiding/probleem en doel
Aanleiding
De Omgevingsdienst IJmond is een gemeenschappelijke regeling waarin Wormerland
samen met Velsen, Beverwijk, Uitgeest, Heemskerk, Haarlem, provincie Noord-Holland,
Purmerend, Beemster, Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan
en Zandvoort deelneemt.
De raad van de gemeente Wormerland kan via de zienswijze aanpassingen voorstellen op
de begroting 2019. De bevoegdheid hiertoe is opgenomen in de bepalingen van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond onderscheidelijk de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen.
Probleem
Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen bij het voorstel aan het Algemeen Bestuur.
Het Algemeen Bestuur neemt een besluit over de ingediende zienswijze en stelt de
begroting vast. Na vaststelling en met in achtneming van de geuite zienswijzen, wordt de
jaarrekening en de begroting voor 10 juli van het lopende jaar verstuurd naar
Gedeputeerde Staten.
Doel/resultaat
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad in de
gelegenheid gesteld een zienswijze te uiten over begroting.
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Hiermee wordt de raad in de gelegenheid gesteld invloed uit te oefenen op het beleid van
de gemeenschappelijke regeling.
3. Toelichting
Uitvoering/realisatie en rapportage
De begroting 2019 is opgesteld op basis van de actuele en bekende informatie per maart
2018. Uitganspunt hierbij is tevens de vastgestelde begroting 2018 en de vastgestelde
kadernota 2019.
Gelet op het beschikbare budget in de gemeentelijke begroting alsmede gelet op de
uitkomsten van de voorliggende begroting 2019 van de Omgevingsdienst IJmond kan
ingestemd worden met deze begroting. De budgettaire effecten kunnen worden
opgevangen binnen de bestaande raming van de begroting van de gemeente.
Gelet op de inhoud van de stukken wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting
2019.
Alternatieven
N.v.t.
Financiële middelen
Gelet op het beschikbare budget in de gemeentelijke begroting alsmede gelet op de
uitkomsten van de voorliggende begroting 2019 van de Omgevingsdienst IJmond kan
ingestemd worden met deze begroting. De budgettaire effecten kunnen worden
opgevangen binnen de bestaande raming van de begroting van de gemeente.
Betrokkenen
Omgevingsdienst IJmond
Communicatie
De bijgevoegde conceptzienswijze wordt na instemming van de raad verstuurd naar het
Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst IJmond.
Bijlagen
1. Ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst IJmond
2. Zienswijzebrief
Het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan/Wormerland,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

R. Kool

P.C. Tange
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De raad van de gemeente Wormerland
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
Besluit:
- In te stemmen met de begroting ODIJ 2019, en
- geen zienswijze in te dienen.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 3 juli 2018
de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange
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