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1. Inleiding
Voor u ligt de productbegroting van de Milieudienst lJmond voor 2074.
De productenlijsten zijn per gemeente als bijlage aan deze begroting toegevoegd. In deze

lijsten is per taak op hoofdlijnen aangegeven wat voor 2014 de verwachte inzet van de
milieudienst per gemeente zal zijn. In november 2OI3 zal deze (primitieve) productenlijst
worden vertaald naar een gedetailleerd milieuwerkprogramma.
Bij het opstellen van deze begroting hebben wij rekening gehouden met de volgende
ontwikkelingen:
het vigerende milieubeleid van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest
en Velsen zoals vastgelegd in de milieubeleidsplannen;
de landelijke en provinciale ontwikkelingen op het gebied van de uitvoering
van het milieubeleid;
de ontwikkelingen op het gebied van de milieuwetgeving;
economische ontwikkelingen in de lJmond;
ruimtelijke ontwikkelingen in de lJmond;
de ervaringscijfers over 2OL2 en de eerste 3 maanden van 2013.

Ontwikkelingen 2O14:
Bezuiniging en handhaving O-lijn
Doordat de stijging van de personeelslasten ten gevolgen van de cao-stijging, de
toenemende werkgeverslasten en de doorgroei van medewerkers nagenoeg
gecompenseerd wordt door de afname van de formatie, zullen de kosten voor de
deelnemende gemeenten alleen ten gevolgen van nieuwe of de uitbreiding van lopende
ienstverlen i n g sovereen komsten da len.
Naast het vasthouden aan deze nullijn, hebben nieuwe externe gemeenten aangegeven

d

om in het kader van de RUD een deel van hun taken uit te willen laten voeren door de GR
Milieudienst IJmond. De baten van deze dienstverlening zal volledig ten goede komen aan
de vier deelnemende gemeenten, wat een besparing inhoudt van ruim 4olo,
Over 2OI2 resteert een saldo resultaatbestemming van € 26.500. Dit resultaat kan
worden aangewend om de tariefstelling voor 2OI4 bij te stellen.
Per saldo komt

dit neer op een besparing5o/o ten opzichte van de bijdrage 2013.

Vanaf 2003 is ons kostenniveau nagenoeg gelijk gebleven, echter de milieuproblemen in
de IJmond en de milieudruk als gevolg van de stijgende bedrijvigheid en mobiliteit is de
afgelopen jaren sterk toegenomen. Gezien het streven naar een gelijkblijvend
ambitieniveau in de taakuitvoering, van zowel wettelijke als overige taken, zal de
realisatie van de bezuiniging een uitdaging z'Jn.
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Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies:
Deze begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en
gemeenten. In dit Besluit zijn de richtlijnen opgenomen waaraan wij ons moeten houden
in het kader van de interne informatieverstrekking aan ons algemeen bestuur en de
externe informatieverstrekking aan derden.
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2. Beleidsbegroting
2.1 Programmaplan
Onze activiteiten zijn samengevoegd tot één programma "Uitvoering milieutaken"

2.1.1 Programma Uitvoering milieutaken
DOELSTELLINGEN
De beleidslijnen die door de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen in hun

milieubeleidsplannen zullen neerleggen, bepalen in 2Ot4 grotendeels welke
werkzaamheden door ons uitgevoerd zullen worden.
De Milieudienst Ilmond heeft zelf geen beleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst.
Wel hebben wij een doelstelling ten aanzien van de uitvoering van onze taken. Onze

missie luidt: De Milieudienst is een organisatie waar mensen graag zaken mee doen
vanwege de hoge kwaliteit en de goede dienstverlening. De Milieudienst draagt bij aan de
oplossing van problemen en inspireert mensen tot het nemen van hun
verantwoordelijkheid ten aanzien van milieu.
DIENSTVERLENING
Per deelnemende gemeente wordt voor een periode van 5 jaren een milieubeleidsplan

geschreven, in dit geval voor de periode 2013 tot en met 2017.In deze begroting gaan
wij uit van de uitvoering van de wettelijke taken.
Als bijlagen bij deze begroting zijn de productenlijsten van de vier deelnemende
gemeenten voor 2OI4 opgenomen.

BTW-PLICHT
Wij zijn met ingang van 1 januari 2007 als een BTW-plichtige organisatie aangemerkt
door de Belastingdienst. Hierdoor is een vereenvoudiging van de administratieve
handelingen voor zowel ons als de deelnemende gemeenten te realiseren en efficiency in
de bedrijfsadministratie te bewerkstelligen. In deze begroting is rekening gehouden met
de BTW-plicht van onze dienst. Dit betekent dat alle baten en lasten exclusief BTW zijn
opgenomen. Doordat wij zelf BTW afdragen en verrekenen, wordt geen BTW meer
doorgeschoven naar onze deelnemende gemeenten in het kader van het BTWCom pensatiefonds.
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& LAsTEN
Doordat de stijging van de personeelslasten ten gevolgen van de cao-stijging, de
toenemende werkgeverslasten en de doorgroei van medewerkers nagenoeg
RESUMÉ BATEN

gecompenseerd wordt door de afname van de formatie, zullen de kosten voor de

deelnemende gemeenten alleen ten gevolgen van nieuwe of de uitbreiding van lopende
dienstverleningsovereenkomsten dalen.
Programma Uitvoering milieutaken
Tota

a

I

la

ste

€
€

n

Totaal baten
Vrijva I be ste mmin g s re se rve

s

Totaal bijdrage deelnemende gemeenten

€

€

5.400.189
2.569.870
32.969
2.797.350

Voor de categoriale specificatie verwijzen wij u naar hoofdstuk 3, de financiële begroting

2.1.2 Algemene dekkingsmiddelen en bedrag voor onvoorzien
OVERZICHT ALGEM ENE DEKKINGSMIDDELEN
a. De bijdrage van de deelnemende gemeenten van € 2.797.350;
b. Saldo van de financieringsfunctie: saldo van de rentelasten en rentebaten is per
saldo een last van €.169.44O.
BEDRAG VOOR ONVOOR;ZIEN

In de begroting is geen bedrag voor onvoorziene kosten opgenomen.

2.2 Verplichte paragrafen
2.2. 1 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen geeft een indicatie van onze financiële positie en van het
vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen. Het weerstandsvermogen legt
de relatie tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn
getroffen.

Begroting 2014, versie maaÉ 2013

5

Milieudienst

ijinond

A. Inventarisatie weerstandscapaciteit (per 1 januari 2013, vóór resultaatbestemm¡ng

20t2)

Indicatief beschikbaar voor weerstandscapaciteit
Beschikbare
financiële
ruimte
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Nog te bestemmen resultaat

t46.O93
40t.847
-10 0,139

447.80r
Ten tijde van dit schrijven heeft ons algemeen bestuur nog geen besluit genomen over de

in de jaarrekening 2011 voorgestelde vrijvallen van de bestemmtngsreserves.

Bij het inventariseren van de risico's zijn wij uitgegaan van de volgende categorieën:
. algemene risico'sbedrijfsvoering;
. incidentelerisico's;
. specifieke risico's.
Onderstaand zijn de belangrijkste risico's per categorie benoemd en toegelicht.

Algemene risico's bed rijfsvoering
Afha

n

kel ij khei d externe su bsi d ie -o p b re ngste n

Wij maken in toenemende mate gebruik van externe subsidies voor het uitvoeren van
specifieke projecten. Indien incidentele projecten worden uitgevoerd met vast personeel
en de projecten zijn afgerond, bestaat het risico dat de betreffende werknemers (tijdelijk)
niet ingezet kunnen worden. Ten gevolgen van het feit dat steeds meer subsidies
resultaatgericht worden, neemt ook het risico van terugbetaling toe. Tenslotte zijn er
projecten die een wettelijke verplichting kennen. Deze verplichting blijft aanwezig, ook na
afronding van het project, zonder dat hier nog subsidiegelden tegenover staan.
Werkzaamheden ten behoeve van contractgemeenten
De positieve resultaten voortkomend uit de contracten hebben gevolgen voor de bijdrage

van de deelnemende gemeenten. Indien contracten worden opgezegd, stijgt de bijdrage
voor de deelnemende gemeenten.
Een belangrijke beheersingsmaatregel voor dit risico, is het feit dat wij streven naar
contracten met een minimale looptijd van vijf jaar en bij voorkeur van tien jaar.
Daarnaast hebben alle contracten een opzegtermijn van één jaar. Tenslotte wordt dit
risico beperkt door de inzet van tijdelijk personeel.
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Specifieke risîco's
ncieri ng h u isvesti ng
Eind december 2011 heeft de Milieudienst llmond met de BNG een lening afgesloten van

Fi na

€ 3.700.000 tegen een basisrente van 3-maands euribor. Hier bovenop berekent de BNG
een opslag van 40 basispunten (0,4o/o). De lening is op 2 januari 2012 verstrekt. Deze

lening staat tegenover de in 2008 afgesloten renteswap van € 3.700.000 met de
Rabobank. Hierdoor is sprake van een effectieve hedge. Wij betalen aan de Rabobank een
vaste rente van 4,690/o en ontvangen van Rabobank de 3-maands euribor. Per 31
december 2012 was de marktwaarde van de met de Rabobank afgesloten swap met een

€ 1.160.040 negatief minder negatief dan en het afgesproken bedrag van
€ 1.260.000. De negatieve waarde heeft te maken met de zeer lage rentestand van dit
bedrag van

moment. De Rabobank kan, gelet op hun algemene voorwaarden, de Milieudienst om
extra dekking verzoeken .ln 2OI4 zal een nieuwe lening worden afgesloten, zodanig dat
de hedge effectief blijft.

Rechtszaken met mogelijk financiële gevolgen
Op dit moment spelen geen zaken met financieel nadelige gevolgen voor de Milieudienst

Ilmond. In 2011 hebben wij NS Poort aansprakelijk gesteld inzake de gemaakte kosten,
als gevolg van de vertraagde oplevering van het nieuwe pand. Dit betreffen de extra BDBindex, de afkoopsom van de renteswap en de extra huurkosten. Inmiddels is bekend dat
er onvoldoende grond aanwezig was om de zaak voort te zetten.
Conclusie
Ultimo 2OI2 zal de algemene reserve € 146.093 en de bestemmingsreserve nieuwbouw
€223.4O0 bedragen na de voorgestelde resultaatbestemming. Wij zijn van mening dat de
weerstandscapaciteit voldoende is om eventuele financiële risico's te kunnen dekken.

2.2.2 Onderhoud

ka

pitaalgoederen

Ten behoeve van het groot onderhoud is een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) opgesteld
door de afdeling Bouwkunde van de gemeente Beverwijk. Het MIOP is opgesteld voor al

het grote onderhoud van het gehele gebouw en verdeeld in vijf onderdelen, te weten:
1. Gemeente Beverwijk, het Stadhuis

2.
3.
4.
5,

Gemeente Beverwijk, het Verhuur(of markt)kantoor
Milieudienst IJmond
Het gezamenlijke deel Verhuur(of markt)kantoor en Milieudienst Ilmond
Het gezamenlijke deel Stadhuis, Verhuur(of markt)kantoor en Milieudienst

Ilmond.
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Van ieder onderdeel is een apafte MJOP opgesteld. Het MIOP is in de vergadering van 2
juli 2OI2 door het bestuur van de VVE Stationsplein 48 vastgesteld.
Alle partijen zijn zeff verantwoordelijk voor de inrichting van het door hun gebruikte
gebouwdeel. Gekozen is om de gebouwonderdelen, welke gezamenlijk gebruikt worden
en/of bij alle partijen voorkomen, gelijktijdig uit te voeren.
De jaarlijkse kosten voortkomend uit het MJOP maken onderdeel uit van de begroting van

de WE. Overeenkomstig deze begroting heeft Milieudienst lJmond over 20t2 een bedrag

van € 10.715 hiervoor als last verantwoord.
Deze kosten komen in de jaarrekening tot uitdrukking onder de huisvestingskosten.

2.2.3 Financiering
Wij hebben een treasurystatuut met daarin een treasurybeleid opgesteld.
De hoofddoelstelling van het treasurybeleid luidt: het waarborgen van de financiële
continuìteit van de Milieudienst lJmond om zodoende haar missie te blijven

verwezenlijken. Om deze hoofddoelstelling te realiseren, zijn de volgende
subdoelstelli ngen geformuleerd :
c zore dragen voor voldoende financierbaarheid op korte en lange termijn;
. beschermen van het vermogen en het resultaat tegen ongewenste financiële

.
c

risico's, zoals tegenpartijrisico's en renterisico's;
optimaliseren van de geldstromen;
zore dragen voor een goed relatiebeheer.

Lening

tn2072 hebben wij de saldi op de betaal- en spaarrekening actief bewaakt. Hierbij is het
uitgangspunt het saldo op de betaalrekening zo laag mogelijk te houden, doch voldoende
om de benodigde betalingen te kunnen verrichten.
Van toepassing zijnde wet- en regelgeving betreft de Wet financiering decentrale
overheden (FIDO) en de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden
(RUDDO).

Ten behoeve van de nieuwbouw hebben wij een renteswap over een nominaal bedrag van
€ 3.700.000 bij de Rabobank afgesloten. De swap is afgesloten ter beperking van
financiële risico's. Het betreft een renteruil waarbij de Milieudienst met ingang van 1
januari 2OI2 4,690/o over € 3.700.000 betaalt aan de Rabobank en de Rabobank de 3maands-euribor rente aan de Milieudienst betaalt over hetzelfde bedrag. De Rabobank
beschikte op het moment van afsluiting over een AAA-rating en per heden over een Aa2rating. Hiermee wordt voldaan aan de betreffende minimumeis van de RUDDO. Naast de
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swap is een langlopende lening bij de BNG afgesloten op basis van de 3-maands-euribor
rente plus een renteopslag van 40 basispunten, aflossingsvrij, ingaande per 2 januari
2012 en voor een periode van 2 jaar. De lening voldoet aan het Besluit
leningsvoorwaarden decentrale overheden,
Ultimo 2Ol2 is het totaal van het beschikbare vermogen en de langlopende geldlening op
€ 600 na gelijk aan de totaal geactiveerde investeringen. De reden hiervoor is dat ervoor
gekozen is de investeringen in inventaris en automatisering voor zolang dit mogelijk is, te
financieren uit eigen middelen.
Onze solvabiliteit (verhouding eigen vermogen / totaal vermogen) is ultimo 2O!2 4,9o/o
(v.j. 13,3olo). Dit betekent een daling ten opzichte van 2011 van8,4o/o, te wijten aan de
geldlening bij de BNG ten behoeve van de nieuwbouw.

Bij het aantrekken van vreemd vermogen zijn in de Wet FIDO grenzen gesteld in hoeverre
dit plaats mag vinden met kort vreemd vermogen en de mate waarin renterisico gelopen
mag worden over de vaste schulden. De kasgeldlimiet ligt voor gemeenschappelijke
regelingen op B,2o/o en de renterisiconorm op 2oo/o van de jaarbegroting met een
minimumbedrag van € 2.500.000. De kasgeldlimiet is voor ons niet van belang omdat er
geen kasgeldleningen zijn aangetrokken. ln 2OL4 zal de lening van de BNG
geherfinancierd worden, waardoor per ultimo 2013 de minimum risiconorm volgens de
Wet FIDO feitelijk zal worden overschreden. Deze lening wordt echter reeds in het najaar
van 2013 voorbereid.

In het 4e kwartaal van 2013 zullen wij wederom de renteopslagen bij minimaal drie
banken opvragen en voor een nieuwe (korte) periode een lening afsluiten op basis van de
3-maands-euribor rente. In 2O2Lzullen wij ons, gezien de afloop van de renteruil op 1
januari 2022, laten adviseren en beraden op eventueel een nieuwe vorm van financiering.

2.2.4 Bedrijfsvoering
Wij hebben als doelstelling te blijven groeien naar een organisatie van professionals
waarbij een optimale dienstverlening centraal staat.

l

januari2Ol2 werken de medewerkers van de Milieudienst vanuit het
nieuwe kantoor aan het Stationsplein 48b in Beverwijk. Binnen dit kantoor is gekozen
voor een flexibel werkconcept. Daarnaast is ingezet op het digitale werken en digitale
archivering, en digitale volgsystemen voor aangewezen werkprocessen. In 2012 is een
eerste aanzet gegeven voor het nieuwe werken. In 2013 wordt dit proces voortgezet.
Met ingang van
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2.2.5 Verbonden partijen
Wij zijn primair verbonden aan onze deelnemende gemeenten: Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest en Velsen.
Stichting IJmond Bereikbaar
In lijn met de lopende luchtkwaliteitsprojecten heeft ons Dagelijks Bestuur in haar
vergadering van 13 juli 2011 besloten als rechtspersoon te participeren in de per 20
oktober 20ll opgerichte Stichting lJmond Bereikbaar. Tevens is besloten dat de heer L.A
Pannekeet als penningmeester namens de Milieudienstzitting zal nemen in de stichting.
Er is gekozen voor een stichting, gezien de deelnemers van het Platvorm llmond

Bereikbaar, zijnde het bedrijfsleven, de provincie, de IJmond-gemeenten en de
Milieudienst llmond. Het doel van het totale project is om het gebruik van bedrijven op
het gebied van woonwerk-verkeer terug te dringen door het bedrijfsleven alternatieven
aan te bieden. De activiteiten gedurende2OL2 zijn verricht om deze doelstelling te
behalen.

In 2072 is de subsidie Beter Benutten aan de Milieudienst toegekend, deze bijdrage loopt
tot en met 2015. Dit betekent dat tot en met 2015 het saldo van de lasten van het
project zijn gedekt en de stichting minstens zal blijven bestaan.
Naast dit bestuurlijke belang heeft de Milieudienst geen financieel belang ten aanzien van

de stichting.
VVE Stationsplein

De Milieudienst IJmond alsmede de gemeente Beverwijk vormen tezamen de eigenaren
van het pand aan het Stationsplein 48, 48a en 48b. Conform de akte van splitsing is een
VVE geformeerd. Het bestuur is tweeledig en bestaat uit een bestuurslid van Milieudienst

IJmond alsmede een bestuurslid vanuit de gemeente Beverwijk.
Voor beide partijen is sprake van financiële aansprakelijkheid. Indien de VVE haar
verplichtingen niet nakomt, zal dit worden verhaald bij de eigenaren.
Gedurende het boekjaar 2OI2 hebben wij geen bestuurlijke en financiële belangen in
andere partijen gehad.
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3. Financiële begroting
3.1 Overzicht baten en lasten
In het onderstaande overzicht worden de totale kosten en opbrengsten van de
mi lieud

ienst gepresenteerd.
Begroting

Personeelskosten
Afschrijvingen
Rentebaten en -lasten
Projectkoste n
Overige bed rijfs la sten

2.7 t8.7 40

188.500
167.440
2.18 5.68

roje ctb

a

1

139.828

Subtotaal lasten
P

2014 Begroting 2013

5.400.189

163 330

2.r24 882

r29 2t9
5.829.245

L4A 308

5.447.772

2.734.L9t

2.569.470

2.474.535

2.745.2L5

4.470

22.000
7.L87

Saldo nagekomen baten en lasten
Vrijval reserve Nieuw bouw

1L.024

459

Vrijva I reserve luchtkwaliteit
Vrijva I reserve ta riefstell¡ng 20 14

Bijdrage deelnemende gemeenten
Resultaat voor bestemmi

2.733 622
194 754
L74 701
2.596 949

2,454.535
20.000

Overige opbrengsten

Subtotaal baten

2.802 752
208 500

15.000

2.554.87 0

te n

Realisatie 2012

2.10 0

26.4s9

2.797.350

2.944.279
L39.292-

2.944.O51

Bij het opstellen van de begroting 2074zijn wij uitgegaan van de volgende punten:
de kosten van de totale formatie (67,63 fte)
de kosten van de structurele projecten (op basis van 26,10 fte)
de kosten van de niet-structurele kortlopende projecten (op basis van 1,64 fte).
Voor een toelichting op bovengenoemde categorieën verwijzen wij u naar paragraaf 3.3.2

.
.
.

De bijdrage voor de deelnemende gemeenten daalt ten opzichte van die van 2013. In de

volgende hoofdstukken worden de kosten en de opbrengsten gespecificeerd. Hierbij wordt
uitgegaan voor de totale formatie van 67,63 fte.

3.2 Aanwend¡ng (bestemmings)reserves 2014
In het hiervoor opgenomen overzicht van de baten en lasten over 2OL4 is rekening
gehouden met de personele lasten van het project Luchtkwaliteit. Deze lasten worden
gecompenseerd door de vrijval van € 2.100 van de bestemmingsreserve Luchtkwaliteit.

Dit geldt eveneens voor extra afschrijvingslasten van de investeringen in de inrichting op
de eerste verdieping en investeringen automatisering, Hiertoe valt de
bestemmingsreserve Nieuwbouw vrij voor een bedrag van € 4.410. Tot slot is vanuit de
resultaatbestemming 2OI2€.26.459 gereserveerd, welk bedrag vrij zal vallen ten gunste
van de tariefstelling 2014.
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3.3 Toelichting baten en lasten
3.3.1 De kosten van de milieudienst
FORMATIE EN PERSONEELSKOSTEN
Ten laste van deze begrotingspost worden de personeelskosten, de inhuur van personeel,
de kosten voor werving en selectie, alsmede de overige personeelslasten gebracht. De
overige personeelslasten worden aangewend voor kosten anders dan lonen, die direct
verband houden met het personeel. Hieronder vallen onder andere kosten voor opleiding,
employability, dienstreizen, veiligheidskleding, Arbodienst en ondernemingsraad.

Formatie
In deze begroting wordt uitgegaan van het verwachte aantal fte's op 1 januari 2014.
Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de formatie voor de uitvoering van de
werkprogramma's, de formatie voor structurele projecten en de formatie voor nietstructurele projecten. Voor de structurele projecten, zoals de havenverordening, bouw- en
woningtoezicht, brandveiligheid en -preventie en de dienstverlening aan de Milieudienst
Waterland en de gemeenten in Zuid-Kennemerland, verwachten wij in 2014 een inzet van
26,Lfte. Tevens verwachten wij in 2014 een inzet van 1,64 fte op niet-structurele
projecten zoals subsidieprojecten en doeluitkertngen.

Begroting 2014 Begroting 2013
42,32
39,89
24,66
26,t0

FO RMATIE
Ke rnfo

rmatie
stru ctu re le p ro je cte n
niet-structu re le projecte

Fo rma tie
Fo rmatie

n

Totaal

L,64

2,75

67,63

69,73

Wij gaan uit van een afname van de kernformatie met 2,43 fle. De afname van de
kernformatie is het gevolg van de bezuinigingstaakstelling en de toename van (inzet op)
projectbaten uit dienstverleningsovereenkomsten en is gerealiseerd door een combinatie
van efficiëntiemaatregelen en natuurlijke uitstroom.
De toename van de formatie voor structurele projecten is toe

te schrijven aan de
gemeente
Edam-Volendam,
afsluiting van dienstverleningsovereenkomsten met de
met
de gemeente Zeevang
van
de
overeenkomst
het
vergroten
Purmerend en Beemster,
en het vergroten van een dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Uitgeest. De
toename wordt echter grotendeels teniet gedaan door het vervallen van de subsidie voor
de RUD-coördinatie.

In totaal zal de dekking van loonkosten uit projecten in 2OI4 stijgen ten opzichte van de
begroting 2013.
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Personeelskosten
Onze personeelskosten worden als volgt begroot
PERSO NEEL

Totaallonen
Lo ne

n projecte n (doorbe lasting

)

Lone n deelnemende gemeenten

Inhuur derden
W e rving/ pe rsonee lsbe le id
Scho ling/ e mp loya b ility
Overige personeelslasten (incl. ww-verkeer)
Totaal

Begroting 2014 Begroting 2013
4.298.7 47
4.292.943
1.805.0071 .7 18.19 0 2.493.7 40

2.57 4.7 53

50.000
5.000
60.000
110.000

50.000
13.000
60.000
105.000

2.71A.74lJ

2.AO2.753

Toelichting
Doordat de stijging van de personeelslasten ten gevolgen van de cao-stijging, de
toenemende werkgeverslasten en de doorgroei van medewerkers nagenoeg wordt
gecompenseerd door de afname van de totale formatie, blijft het totaal van de lonen

gelijk aan de begroting 20t3. Het totaal lonen geeft de som van de bruto salarissen en de
werkgeverslasten weer. Hierin is het feit verwerkt dat de salarissen ten gevolgen van de
cao-onderhandelingen in 2Ol2 met 2o/o zijn gestegen (in de begroting 2013 was van een
verwachte cao-stijging van 1,5olo uitgegaan). De prognose van de sociale en overige
werkgeverslasten dienen wij, gezien de ervaringscijfers over 2012, ten opzichte van de
begroting 2013 met 1olo toenemen, De totale formatie is doorberekend in het totaal
lonen.
De overige personeelslasten zijn gebaseerd op de begroting 2013 en de realisatie over
2012. De meest onvoorspelbare post betreft inhuur derden. Onze ervaring is dat er
jaarlijks diverse interne en externe ontwikkelingen voorkomen vanuit onze reguliere
werkzaamheden, waar ondersteuning bij nodig is. Onderuitputting is hier een belangrijke
reden voor. Deze post is ten opzichte van 2013 gehandhaafd en kan alleen overschreden
worden op voorwaarde dat hier dekking tegenover staat.

AFSCHRIJVING OP MATERIËLE VASTE KOSTEN
Ten laste van deze begrotingspost worden de kosten gebracht die voortvloeien uit de
gepleegde investeringen tot en met 2012en de verwachte investeringen in 2Ot3 en 2OI4.
Het nieuwe pand is in oktober 2011 opgeleverd. Voor de inrichting, de inventaris, inclusief
de warmtekoude-opslag en het pasjesbeveiligingssysteem, en de automatisering is in
2OL2voor circa € 299.500 geïnvesteerd.
AFSCHRIJVING
Gebouwen
Verbouwing & inventaris
Vervoermiddelen
Auto ma tis

e rin g

Totaal

Begroting 2014, versie maart 2013
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65.260
49.15

0

9.820
64.270
188.5 00

Begroting 2013
75.200
72.200
8.600
52.500

208.soo
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Gebouwen

Het uitgangspunt voor de berekende afschrijvingslast vormt, naast de eerder genoemde
datum van oplevering van het pand, een afschrijvingstermijn van 50 jaar. Hierbij wordt
over 100o/o van de aanschafwaarde afgeschreven, exclusief de grondkosten en in
tegenstelling tot de begroting 2013 exclusief de parkeerplaatsen. De verwachting is dat
de parkeerplaatsen voor onbepaalde tijd worden overeen gekomen.
Verbouwing en inventaris
Onder deze post zijn tevens de warmtekoude-opslag en het pasjesbeveiligingssysteem
opgenomen. De afschrijvingstermijnen variëren van 10 tot 15 jaren. De daling wordt
veroorzaakt door de afloop van afschrijvingsperioden van inventaris uit het oude pand.
Vervoermiddelen
In 2013 verwachten wij één auto te vervangen. De afschrijvingstermijn is vijf jaar
Automatisering
Deze post behelst de afschrijvingen van de hard- en software in het nieuwbouwpand. De
afschrijvingstermijnen zijn 3,5 of 5 jaar. De afschrijving is gestegen door nieuwe
investeringen, welke deels door de vrijval van de bestemmingsreserve nieuwbouw wordt
gedekt.
RENTEBATEN EN -LASTEN
Ten laste van deze begrotingspost worden rentebedragen gebracht die ontvangen en
betaald worden in het kader van de geldleningen en de bankrekeningen.
RENTELASTEN EN -BATEN

ntebate Te le-reke n ing
Rentelast Hoofdlening pand
Rentelast inrichting/ inventaris
Re nte last a uto matise ring
Totaal
De rentebaten zijn voorzichtig berekend.
Re

Beqrotinq 2014 Begroting 2013
25.00022.000188.3 3 0
L89.440

€

L67.44lJ

163.330

De investeringen in inventaris en automatisering ten behoeve ons pand worden voorlopig

uit eigen middelen gefinancierd.
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OVERIGE BEDRIJFSLASTEN
Ten laste van deze begrotingspost worden de kosten gebracht die te maken hebben met
de bedrijfsvoering. Hierin wordt onderscheid gemaakt in de volgende kostensooften:

OVERIGE BEDRIJ FSLASTEN
Pe rso nee lsza ke n/ sa la risa d min
O rg a n is atie o ntw ikke lin g

Begroting 2014
istratie

Accou nta nts- e n advieskoste n
H u isve stin g s ko ste n

Facilitaire kosten
Auto ma tise rin g s ko ste
Handhavingskosten
Alge me ne koste n

16.0

16.0
n

Ba n kko ste n

Subtotaal
Kosten projecten (doorbelasting)
Totaal

00

5.000
19.000
103.000

Begroting 2013
16 000
5

000

16 000

86 000

00

16 000

95.000
10.00 0
152.500
1.000

95 000
10 000
150 000
1 000
39 5.OOO

417.sl¡fJ
277.672139.8 28

246.692-

148.308

Toelichting
Wij verwachten dat, op de huisvestingslasten na en ondanks regulier prijsindexaties, wij
nagenoeg alle kostenposten van de overige bedrijfslasten kunnen handhaven ten opzichte
van de begroting 2013. Bij het opstellen van deze begrotingspost zijn wij tevens
uitgegaan van de meest recente inzichten uit de jaarrekening 2012. De huisvestingslasten

zijn gestegen ten gevolgen van de huur van archiefruimte aan de Wijckermolen, de
beheerkosten van de wKo en de bijdragen aan de vereniging van eigenaren.
INCIDENTELE LASTEN
Voor 2014 worden geen incidentele lasten begroot

3.3.2 De opbrengsten
In de volgende tabel wordt onderscheid gemaakt in structurele en niet-structurele
projecten. Deze opbrengsten worden gegenereerd door de inzet van de projectformatie
(27,7 fte). Tevens verwachten wij inkomsten uit de bodemrappoften voor makelaars, al is
deze post wel naar beneden bijgesteld op basis van de realisatie over 2012. In de
volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de verwachte opbrengsten in 2074.
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Opbrengsten van de Milieudienst
Bodemra pporte n ma ke laa rs

Totaal

o bre

sten van de

I aesrotins 20ßl
I
rs.ooo
rs.ooo
I

I

I

ectformatie

Structu rele oroiecten

Dienstverlening Zuid-Kennemerland en N'hout
ISV Contractgemeenten
ISV Deelnemende gemeenten
Havenverordening
NME Centrum Beverw ijk
NME Centrum Heemskerk
Tota a lco ntra ct U itg e e st
Brandveiligheid en -preventie O'zaan en W'land (1.380 u)
Zeevang (800 uren)
Bouwtoezicht Ove rgemeenten (1.072 uren)
Brandveiligheid en -preventie Landsmee r (269 uren)
Milieudienst Waterland (obv € 70,30)
Edam/Volemdam (700 uur)
Purmerend/Beemste r (1.700 uur)
N
P

679.855
10.15 0
49.825
7 4.000
26.000
26.000
172.800

97.0t4
42.780
7 5.415
19.260
983.160
49.270
120.000

iet stru ctu rele orojecten
h e id III

130.000
2.554.87 0

F Exte rn e Ve ilig

Totaal

Wij verwachten voor 2014 een positief resultaat op de inzet van projectformatie
De verwachte opbrengst
Verwachte kosten
Per saldo verwachten wij een positief resultaat van:

€
€

€

2.554.87 0
2 ,18 5.681
369.189

Het resultaat wordt vooral behaald op de dienstverlening aan Zuid-Kennemerland en de
Waterlandgemeenten. De overige projecten zijn geen resultaatprojecten. In de
bestuursrapportages zal periodiek verslag worden gedaan van de kosten en baten van de
externe dienstverlening en de niet-structurele projecten.
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3.4 Financiële positie
De verwachte financiële positie per begin en einde van het begrotingsjaar:

Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Nog te bestemmen resultaat
Totaaleigen vermogen
Voorzieningen
Totaa I weersta ndscapaciteit

€
€

Per 1-1-2014
146.09 3

€

191 ,9 58

338.Os

1

€

€

Per 31-12-20I4
€
146.0 9 3
158.989
€
€

305.O82

€

338.Os

1

€

305.082

Bij het hiervoor genoemde eigen vermogen en weerstandsvermogen dient opgemerkt te
worden dat ten tijde van het schrijven van de begroting, de jaarrekening van 2072 nog
niet is vastgesteld door het algemeen bestuur. Bij de hierboven vermelde standen is
echter uitgegaan van verwerking van de bestemmingsreserves conform het in de
jaarrekenin g 2Ol2 opgenomen voorstel.
Tevens is het van belang te noemen dat er een jaarlijks terugkerende, niet uit de balans

blijkende verplichting bestaat. Dit betreften de jaarlijks terugkerende arbeidskosten van
vergelijkbaar volume als vakantiegeld, verlofdagen en de kosten voor telefonie en het
leasecontract van de printers. Het is niet toegestaan om deze verplichtingen op de balans
als schuld of verplichting op te nemen. Deze verplichtingen worden op circa € 450.000
geschat.

3.4.1 Investeringen
De verwachte investeringen ten behoeve van het nieuwbouwpand hebben grotendeels in

2011 plaatsgevonden. Vervolgens is in 2012 de automatisering uitgebreid. Voor 2013
verwachten wij circa € 130.000 te investeren in de verdere digitalisering. Dit betreffen
allen investeringen met een economisch nut.
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4. Meerjarenprognose
In onderstaande tabel is de meerjarenprognose opgenomen voor de periode 2Ùt4-20t7
Beorotino 2014
188.5 00

Proqnose 2015
2.759.52L
L90.544

L67.440

161.638

2.18 5 .681
139 .8 28

2.2t4.466

Personeelskosten
Afschr¡ivinoen materiële vaste activa
Rentebaten/ -lasten

2.7t8.740

Proiectkoste

n

Overiqe bedrúfslasten
Subtotaal
P

ro je

ctba te

n

Overioe oobrenqsten
Vriiva I rese rve

N¡e uw

bouw

lu ch tkw a lite it
I reserve tar¡efstellin 20L4

Totaal per saldo reguliere bijdrage
deelnemende gemeenten

Proonose 2016

Proonose 2017

2.80 0.9 14

2.842.928

192.630
1 57.813

L94 .7 57

2

.257

.7

t53.987
2.285.519

43

14L.925

L44.O54

5.472.O95

5,547.153

L46.2r5
5.623,405

2.554.870

2.600.858

2.647.673

2.695.331

15.000

t5.225

15.453

4.4L0

4.4r0

4.410

5.400.189

2

15.68

.100

26.459

2.797.35l¡

2.8

51.603

2.907.979

2.479,6L7

Toelichting
In de prognose voor de jaren 2015 tot en met 2Ot7 gaan wij uit van een algemene batenen kostenstijging van respectievelijk 1,8% en 1,5%o per jaar. Door aflossing op de
leningen dalen de rentelasten jaarlijks.
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5. Verdeelsleutel
In onderstaande tabel is de kostenverdeling van de reguliere bijdrage voor 2014 op basis
van de verdeelsleutel 2012 tot en met 2014 aangegeven.

Beve rw ijk

26,8o/o

Begrot¡ng 2014
749.690

Heemskerk
U¡tgeest

t6,4o/o

458.7 65

Begroting 2013
789.006
482.824

6,7o/o

Velsen

50 Io/o

tB7.422
7.407.472
2.797 .35O

797.25I
t.474.970
2.944.O5L

o/o

nte
Gemeente
Gemeente
Ge mee nte
Ge mee

Totaal
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Bijlagen

L
II.
IIL
IV.
V.

Werkplan 2014 gemeente
Werkplan 2014 gemeente
Werkplan 2014 gemeente
Werkplan 2014 gemeente

Beverwijk
Heemskerk
Uitgeest
Velsen

Werkplan 2014 Milieudienst totaal
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Productenlijst gemeenten Bevenrijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen

2014

Uitvoering Wet Milieubeheer

Product
Uitvoering

Beverwijk
385 uur

Heemskerk
235 uur

Uitgeest

g6

Velsen

Omschrijving

675

uur

uur

Wabo

vooroverleg met bedrijven
adviseren over milieuaspecten
beoordelen concept vergunningaanvraag
opstellen van concept voorschriften

Milieuvergunningen

beoordelen van de def nitieve aanvraag
opstellen definitieve voorschriften
doorlopen van de Awb procedure
behandelen van bedenkingen en beroep
adviseren van het bestuur
Uitvoering

533

uur

326

uur

937

133 uur

uur

Wet milieubeheer
Activiteitenbesluit

Toezicht controle en

2273 uur

1391 uur

568

uur

89

uur

215

uur

3993 uur

handhaving

Behandelen van
milieuklachten

357

uur

218 uur

Coördinatie
handhaving

860

uur

526

uur

626

Vooroverleg met bedrijven
Adviseren over milieuaspecten
Beoordelen van de melding
Opstellen van nadere eisen
behandelen van bedenkingen en beroep
adviseren van het bestuur
Uitvoeren van de vastgestelde analyses
en prioriteitstellingen op het gebied van de
milieuwethandhaving

uur

overleg met klageren veroorzaker
relevantietoets, controle en afhandeling

1511 uur

Opstellen jaarlijkse prioriteitstelling per
gemeente
voortgangsbewaking
Coördineren handhavingssamenwerking
Deelname aan de integrale handhaving-
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2014

Produc{enlijst gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uítgeest en Velsen
Vervolg Uitvoering Wet Milieubeheer

Beverwijk

Product

Velsen

Uitgeest

Heemskerk

Omschrijving
voortgangsbewaking
Coördineren handhavingssamenwerking
Deelname aan de integrale handhavingoverleggen met gemeente, politie en justitie

Onderhoud van het
inrichtingenbestand

141 uur

toezicht en

86

uur

35

uur

247

uur

handhaving
Besluit bodemkwaliteit

292

uur

179

uur

73

uur

514

uur

Overige milieubeheer

357

uur

218

uur

89

uur

626

uur

lncidenten

calamiteiten
APV toezicht
Adviseren provinciale

adviseren milieuaspecten vergunningen
van de grote industrie

inrichtingen

250

uur

'1

53

62

uur

438

uur

uur

milieuvergunning

meldingen

Wet

milieubeheer
Totaal uitvoering
Wet milieubeheer

behandelen van meldingen en het houden
van toezicht op het bouwstoffenbesluit

bijstand en expertiseinbreng bij incidenten
en milieucalamiteiten - 24 uur bereikbaar
toezicht op gevelreiniging en festiviteiten

piket

Administratief /
juridische procedures

onderhouden en actualiseren van het
inrichtingensysteem Menes

5447 uur

Totaal lJmond milieubeheer:

Begroting 2014, versie maart 2013

19.71'l

uur =

9568 uur

1362 uur
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Productenlijst gemeenten Bevenrijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
Uitvoering technische taken

Product

Bevena/jk

Heemskerk

20't4
Uitgeest

Velsen

Omschrijving

Bodembeheer
uitvoering Wet bodembescherming
uitvoering ISV bodemtaken

beoordelen bodemonderzoeken bij:
bouwaanvragen
ruimtelijke ontwikkelingen / bestemmingsplan
civiele werken
grondtransacties
milieuvergunningen
historisch onderzoek

931

uur

570

uur

233

1635 uur

uur

monitoren van verontreinigingen
nazotg van saneringslocaties
bodembeleidsplan
asbestinventarisaties
verstrekken van bodeminformatie

ISV taak
ISV taak
ISV taak
ISV taak

Up to date houden van het
bodemi nformatiesysteem

uitvoeren onderzoek nwe stijl

Uitvoering taken Wet geluidhinder

beoordelen geluidsonderzoek bij:

bouwaanvragen
reconstructie van wegen

ruimtelijke ontwikkelingen/bestemmingsplan
industrie

horeca
geluidsklachten

614
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evenementen en festiviteiten
uur

376

uur

153

1078

uur

23
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Productenlijst gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
Vervolg uitvoering technische taken

Product

Beverwijk

Heemskerk

2014
Velsen

Uitgeest

Actualisering Verkeersmilieu kaart
Sanering wegverkeerslawaai
Actieplannen EU Richtlijn geluid
Onderhoud geluidsmodel ljmond
Uitvoering
wetgeving
externe veiligheid

392

uur

240

uur

98

689

uur

uur

lnvoeren inrichtingen in veiligheidssysteem
Onderhoud inrichtingen maatramp

Besluit externe veiligheid voor inrichtingen
Routering gevaarlij ke stoffen

adviseren externe veiligheid bij:
bouwaanvragen
ruimtelijke ontwikkelingen/bestemmingsplan
milieuvergunningen
controle en toezicht

Advisering g roene wetgeving

adviseren flora en faunawetgeving
adviseren habitat bij
bouwaanvragen
ruimtelij ke ontwikkelingen/bestemmingsplan
milieuvergunningen

158

uur

97

uur

40

278

uur

uur

Advisering Luchtkwaliteit

339

uur

208

uur

85

596

uur

uur

Uitvoering besl uit Luchtkwaliteit
Uitvoering Actieplan Luchtkwal iteit
Adviseren over luchtkwaliteit bij
bouwaanvragen
ru mte ij ke o ntwi kkel n g e n/beste m m i n g s p la n
milieuvergunningen
i
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Product
Overige technische
milieutaken

Totaal uitvoering
technische taken

Beverwijk

Heemskerk

Uitgeest

Velsen

224

uur

137

uur

56

uur

394

uur

2659

uur

1627

uur

665

uur

4670

uur

Begroting 2014, versie rnaart 2013

25

r¡

2014

Productenlijst gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
Uitvoering Beleid, RO en Juridisch
Uitgeest
Heemskerk

Product

Beverwijk

Contactfunctionaris
Milieucommunicatie
Advisering
ruimtelijke

81

Omschrijving

Velsen

325
551

uur

199
337

uur

uur

uur

'138 uur

1370

uur

839

uur

343

uur

uur

570
968

uur
uur

2407

uur

Milieutoets ruimtelijke plannen
Milieutoets ruimtelijke

plannen

ontwikkelingen

Schiphol- hinder

bestemmingplannen

Volgen ontwikkelingen
Overleg met bewoners, regio en provincie
CROS advisering
Uitvoeren strategische nota
begeleiden en vertalen geluidmetingen

uur

65

uur

27

uur

187

uur

893

uur

546

uur

223

uur

1568

uur

Juridische toetsing en advisering
milieuwetgeving

334

uur

204

uur

83

uur

586

uur

Advisering duurzaam bouwen
Uitvoeren en adviseren over energiebesparingsprojecten
Advisering milieuzorg gemeentelijke
gebouwen en afdelingen
Adviseren duurzame mobiliteit
Advisering leefomgevingskwaliteit

1340

uur

Havenoverleg Noordzeekanaal
Beleid en uitvoering wetgeving omtrent
inzameling van scheepsafu alstoffen

vliegtuiglawaai

107

Juridische
advisering
en toetsing

lmplementatie en
uitvoering milieubeleid
duurzame ontwikkeling

Milieutoets bouwplannen

Haven en
kustbeleid
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Productenlijst gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen
Vervolg Uitvoering Beleid, RO en Juridisch

Product

Bevenrvijk

Heemskerk

2014
Uitgeest

Velsen

Omschrijving
Afualplan Havengebied
Reguleren en afgeven vergunningen voor
havenontvan gstinstal laties
Adviseri ng havenverorden ing
Adviseri ng lichterlocatie
Advisering invulling havenmond
KIMO

Overige
beleidstaken

Totaal uitvoering

180

uur

3759

uur

10

uur

45

uur

316

uur

2300

uur

940

uur

7942

uur

1

beleidstaken
juridische taken
R.O. toeting
Duurzame ontwikkeling
Schiphol
Haven en
kustbeleid

Totaal uitvoering lJmond
Beleid RO juridisch

Totaal

14941 uur=

Milieudienst lJmond
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