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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de heer Pannekeet,
directeur Omgevingsdienst IJmond. Hij start de presentatie.
De aanwezige fracties krijgen de gelegenheid tot het stellen van vragen. Op de
gestelde vragen geven de heer Bal (portefeuillehouder) en de heer Pannekeet
(directeur omgevingsdienst IJmond) antwoord.
De heer Bal, portefeuillehouder, geeft op de gestelde vragen aan dat
controleerbaarheid ook gebeurt vanuit het bestuur en verslaglegging ervan wordt aan
de raad verantwoord. De raad wordt altijd op de hoogte gehouden, helemaal als het
zaken specifiek voor Velsen betreft. In de financiële bijdrage zit een autonome
ontwikkeling. De bijdrage is afhankelijk van het pakket. Velsen heeft een totaal
pakket. De afweging die gemaakt kan worden in het kader van de
gemeenschappelijke regeling is hoe in het vervolg met wegingsfactoren en
stemverhouding de vinger in pap te houden om controle uit te oefenen. In het najaar
wordt hierover teruggekomen bij de raad. De stemverhouding bij toetreding is een
overweging die voorgelegd moet worden aan de raad. Op dit moment is dat in
onderzoek. Het is nu gerelateerd aan de financiële bijdrage. Als een gemeente wil
toetreden dan moet men zich inkopen. De financiële inbreng is weer op basis van het
takenpakket. Bouwtaken maakt het pakket nog breder en dat brengt een strategische
overweging met zich mee. De omgevingsdienst is ambitieus. Met elkaar worden er
ambitieuze projecten opgepakt. We blijven elkaar op de kaart zetten. Bij uitbreiding
van de gemeenschappelijke regeling is de kaderstellenden notitie van belang en
moet het beheersbaar blijven.
De heer Pannekeet (directeur omgevingsdienst IJmond) geeft aan dat wordt
geconstateerd dat 90% van de ondernemers het heel goed doen. Er is een
verschuiving waarneembaar bij ondernemers die er een potje van maken. Er wordt
gesproken over hoe hiermee om te gaan en met bedrijven die juist jarenlang achter
elkaar goed presteren. Moeten die nog wel jaarlijks gecontroleerd worden, losstaand
van de grote bedrijven met risico’s. Er moet zeker een bepaalde mate van continuïteit
zijn. Er worden veel overtredingen geconstateerd bij asbestsaneringen. Dat geldt ook
voor verontreinigde grond en gevaarlijke stoffen. Hierover is ook te lezen in het

jaarverslag dat binnenkort aan de raad wordt verstrekt. Bij de fusie in 2012 is het
bestuursakkoord vastgesteld. Er zijn stevige kaders neergelegd, qua tarief en
kwaliteit. Er zijn veel onderzoeken geweest met betrekking waar een ieder nu staat.
Er heeft veel vergelijking plaatsgevonden. Er was niet in alle gemeente overal
evenveel draagvlak. Het tarief in Velsen is laag door de opbrengsten die er zijn. De
tarieven zijn opgebouwd. Het zit niet zozeer in personele lasten maar vooral in
materiele personele overhead. Dat verklaart onder andere het tariefverschil. Er wordt
nu gekeken waar er rond het Noordzeekanaalgebied samengewerkt kan worden. Hij
heeft een goede hoop dat dit op een goede manier uitgewerkt kan worden. De
gemeente Uitgeest volgt een lijn. Op alle nieuwe gebieden werken zij samen met het
noorden. Aan bestaande zaken toornt Uitgeest niet aan. Indien dit wel het geval zou
zijn dan komen er ontvlechtingskosten. Uitgeest is klein en heeft twee
formatieplaatsen. Bouwtaken is vooral een ontwikkeling van kleine gemeenten.
Deelname van Haarlem en provincie heeft geen financiële gevolgen voor de
omgevingsdienst IJmond. Het klopt dat het gebied van de omgevingsdienst groot
wordt maar we weten heel goed waar Velsen ligt. Daar gebeurt ook veel, in dit
gebied zit de nodige spanning. Onderzoeksbureau Twijnstra en Gudde gaat een
onderzoek doen om te kijken in de organisatie waar wij nou staan en wordt er een
vergelijk gemaakt met andere diensten. Ook de risico’s en benodigde reserves
worden onderzocht. Dit zal medio juni worden afgerond en ook naar de raad
gestuurd worden.
De voorzitter dankt de heer Pannekeet hartelijk voor de presentatie en de duidelijke
uiteenzetting en allen voor de aanwezigheid en inbreng. De voorzitter sluit de
vergadering.

Toezeggingen
In het najaar wordt teruggekomen op de aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

