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Voorgesteld raadsbesluit

1 een eenmalige bijdrage van € 42.911 beschikbaar te stellen aan de Milieudienst IJmond ter
dekking van de transitiekosten van de RUD-vorming
2 de bijdrage te dekken door een onttrekking uit de Algemene Reserve
Samenvatting

In het kader van de RUD vorming heeft het rijk via de algemene uitkering een bedrag beschikbaar
gesteld aan de gemeenten als tegemoetkoming in de eenmalige kosten van de oprichting van de
RUD. Het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond heeft de gemeente Velsen verzocht het
betreffende bedrag ad € 42.911 bij te dragen in de transitiekosten van de vorming van de RUD. De
bijdrage zal volledig worden aangewend voor digitalisering van de te vormen RUD IJmond. Deze
digitalisering is zowel van belang om te voldoen aan de door het kabinet gestelde kwaliteitscriteria,
als voor een efficiënte taakuitvoering.
Aanleiding

Aan een RUD zijn door het kabinet kwaliteitscriteria gesteld. In de kwaliteitscriteria worden eisen en
voorwaarden gesteld aan de grootte voor wat betreft deskundigheid, het waarborgen van de
processen, afstemming met ketenpartners en robuustheid. Om als ‘RUD IJmond’ te kunnen
voldoen aan deze criteria moet de milieudienst investeringen doen en inspanningen verrichten.
Deze inspanningen behelzen het verbeteren van de samenwerking met ketenpartners en
overheden middels een digitale koppeling en het digitaal ontsluiten en inzichtelijk maken van
bodem- en milieu-informatie op een geoportaal, die door gemeenten te benaderen is. Middels dit
portaal is het mogelijk de resultaten online van de milieudienst te raadplegen en daarvoor is het
noodzakelijk de huidige internetaansluiting te verbreden.
In de onderhandelingen tussen VNG, IPO en Rijksoverheid is een akkoord bereikt over de
eenmalige rijksbijdrage voor de transitiekosten Regionale Uitvoeringsdiensten. Deze bijdrage
bedraagt € 25 miljoen, hiervan gaat € 19,2 miljoen naar het gemeentefonds en € 5,8 miljoen naar
het provinciefonds. Beide bedragen zijn in 2012 middels toevoeging aan de betreffende clusters,
eenmalig meegenomen in de Algemene Uitkering (decembercirculaire 2012).
In het navolgende overzicht is een opstelling weergegeven van de benodigde eenmalige
investeringen en de bijbehorende jaarlijkse onderhouds- en licentiekosten. De milieudienst
verwacht als gevolg van deze digitaliseringslag na twee jaar een zodanige efficiency te hebben
gerealiseerd, dat de jaarlijkse kosten van € 70.000 in de reguliere begroting gedekt kunnen
worden. Deze investeringen zijn, naast het voldoen aan de eerder genoemde kwaliteitscriteria, van
belang voor een efficiënte taakuitvoering. Hierdoor kan de ‘RUD IJmond’ voor zowel haar
deelnemende gemeenten als voor de op dienstverleningsovereenkomsten aangesloten gemeenten
de tarieven voor de uitvoering van de dienstverlening laag houden. Dit ondanks de zwaardere
kwaliteitscriteria.
1

Wat
Digikoppeling Enable-U
Backup Appliance
Open-Wave op Internet
Digitale inspecties
Geoportaal BIS en MIS
Inspectieview Milieu
Decos Workflows RUD
Verbreding WAN
Totale kosten

Kosten
Kosten
eenmalig Jaarlijks
€ 15.000
€ 3.000
€ 30.000
€ 5.000
€ 80.000
€ 16.000
€ 40.000
€ 28.000
€ 40.000
€ 8.000
€ 20.000
€ 4.000
€ 20.000
€ 4.000
€ 5.000
€ 2.000
€ 250.000
€ 70.000

Derhalve verzoekt de milieudienst de bij de ‘RUD IJmond’ aan te sluiten gemeenten, zowel
deelnemende als contractgemeenten, in totaal € 390.000 (€ 250.000 + 2 jaren x € 70.000) bij te
dragen in deze transitiekosten. Voor de gemeente Velsen komt dit neer op basis van de totale
kosten van € 390.000 op een bedrag van € 42.911.
Programma

Programma 8 Milieu
Kader

Akkoord tussen VNG, IPO en Rijksoverheid.
Gemeenschappelijke Regeling Milieudienst IJmond
Beoogd doel en effect van het besluit

Kunnen voldoen van de ‘RUD IJmond’ aan de kwaliteitscriteria van het kabinet en het realiseren
van efficiëntie in de taakuitvoering.
Directe maatschappelijke consequenties

N.v.t.
Argumenten

De eenmalige rijksbijdrage is bedoeld als tegemoetkoming in (een deel van) de eenmalige
oprichtingskosten van de ‘RUD IJmond’. Vanaf 2011 is de Milieudienst IJmond gestart met de
vorming van, en de transitie naar, deze RUD.
Naast de deelnemende gemeenten, vraagt de milieudienst ook de contractgemeenten bij te dragen
in de eenmalige investeringen en kosten.
Inspraak, participatie etc.

N.v.t.
Alternatieven

N.v.t.
Risico’s

N.v.t.
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Financiële consequenties

In de transitiekosten is door het rijk bijgedragen middels een verhoging van de algemene uitkering
in 2012. De betreffende eenmalige rijksbijdrage is bij de vaststelling van de jaarrekening 2012 niet
expliciet geoormerkt en dien ten gevolge ten gunste van de algemene reserve gekomen.
Voorgesteld wordt ter dekking van deze kosten een bedrag van € 42.911 te onttrekken aan de
algemene reserve.
Uitvoering van besluit

Middels het overmaken van dit bedrag aan de Milieudienst IJmond wordt uitvoering gegeven aan
dit besluit.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

N.v.t.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Brief Milieudienst IJmond van 2 mei 2013.
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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