aa
ao
aa

Milieudienst

{ inond

Opgesteld in opdracht van:
Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen

Contactpersoon Milieudienst IJmond:
L.A, Pannekeet
Postbus 325
1940 AH Beverwijk
T 0251-263 863
F 0251- 263 888
E info@milieudienst-ijmond.nl
I www.milieudienst-ijmond.nl

Jaarstukken 2Ot2
o
.

3 april 2013

Jaarverslag
Jaarrekening

Milieudienst

ijinond

fnhoudsopgave

2

Inleiding
Jaarverslag

2.7

Prog ra m mavera ntwoordi

2.2

Verplichte paragrafen

3

3

Jaarrekening

9

3.1

Programmarekening

3.2

Toelichting prog rammarekening

11

3.3

Balans

18

3.4

Toelichting balans
Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verplichtingen
SiSa-bijlage specifieke uitkeringen
Controleverklaring

19

1

3.5

3.6
3.7

1

2
n

g

2

9

24
27
29

Milieudienst

ijinond

1. Inleiding
Dit zijn de jaarstukken van de Milieudienst lJmond over het boekjaar 2012.
De begrotingen en verantwoordingen van gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen
aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. In dit besluit zijn
de richtlijnen opgenomen waaraan de Milieudienst lJmond zich moet houden in het kader
van de interne informatieverstrekking aan het algemeen bestuur en de externe
informatieverstrekking aan derden. De jaarstukken zijn tweeledig en bestaan uit een
jaarverslag en een jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit een
programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. De jaarrekening bestaat uit een
programmarekening en een balans met toelichting.

Jaarstukken 2012

april 2013

L

Milieudienst

ijinond

2. Jaarverslag
2.

1 Prog ra mmavera ntwoording

Alle activiteiten van de Milieudienst lJmond zijn samengevoegd in één programma:

"Uitvoering milieutaken".

2.I.L Programma Uitvoering milieutaken
2.1.1.1 Doelstellingen
De beleidslijnen die de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen in hun

Milieubeleidsplannen hebben neergelegd, bepaalden in 2Ot2 grotendeels de
werkzaamheden, die door ons zijn uitgevoerd. De Milieudienst Ilmond is een uitvoerende
dienst en ons doel is de wettelijke taken zo adequaat mogelijk uit te voeren. Daarnaast
zijn wij erop gericht burgers en bedrijven te stimuleren en te ondersteunen om een
duurzame ontwikkeling in de llmond in beweging te brengen. Het inbedden van de RUD
in de organisatie, intensief overleggen met de Provincie Noord-Holland en de gemeente
Haarlem over de wijze van toetreding tot onze RUD en het uitvoering geven aan de
afspraken uit het bestuurlijk akkoord (samenwerken NZKG) betroffen belangrijke
speerpunten. Andere doelstellingen waren het opzetten van een gebiedsgerichte aanpak
voor de verbetering van de luchtkwaliteit, het opstellen van de nota "Verbreden of
verdiepen" in samenwerking met de gemeentesecretarissen, start en uitvoering van het
project lJmond Bereikbaar, staft en uitvoering van het zonnepanelenproject Route du
Soleil, het opzetten van een breed regionaal project "Ketenhandhaving Asbest" en de
verdere uitbreiding van onze dienstverlening aan externe gemeenten.

2.L.I.2 Dienstverlen ing
Per deelnemende gemeente schrijven wij een Milieubeleidsplan voor een periode van vier
jaren. De gemeenten stellen deze beleidsplannen zelf vast. Aan de hand van de
Milieubeleidsplannen stellen wij jaarlijks onze milieuwerkprogramma's op. Per vier
maanden wordt per onderdeel, afwisselend in aantallen en inhoudelijk, beoordeeld in
welke mate dit is gerealiseerd. Voor de gedetailleerde verantwoording over de realisatie
van de milieuwerkprogramma's in2072 verwijzen wij u naar de bijlage bij ons
jaarverslag. De programma's zijn naar tevredenheid gerealiseerd.

2.1.I.3 Resumé baten en lasten programma uitvoering m¡l¡eutaken
Wij hebben in 2OL2 een resultaat voor mutaties reserves 20L2 en bestemmingen van
€ t39.293 negatief gerealiseerd. Na de mutaties reserves 2OL2 en het voorstel
resultaatbestemming 2012, waarin onder ander de dotatie van € 26.459 aan de
bestemmingsreserve tariefstelling 2Ol4 is opgenomen, zal het resultaat nihil zijn.
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Proqramma uitvoerinq milieuta ken
Tota

a

I

la

ste

n

Totaal baten
Saldo van baten en lasten
Bijdragen deelnemende gemeenten
Mutaties reserves 2012
Voorste I resultaatbestemming 20L2:
Onttrekking bestemmingsreserve luchtkwaliteit
Onttrekking beste mmingsreserve nieuw bouw
O nttre kkin g beste mmin gs rese rve zo n ne pa ne le n
Onttrekking beste mmingsrese rve ople id inge n
Onttrekking bestemmingsreserve visie luchtkwaliteit
O nttre kkin g beste mming s re se rve e xtra o nd e rzoe k
lu chtkw a lite it
Dotatie bestemmingsreserve ta riefstelling 20t4
Resulta at 20L2 na voorstel resultaatbestemming

€ 5.946.795
€ 2.863.223

€

3.083.57 2-

€
€

2.944.279
39.154

€
€
€
€
€

5.088
26.264
70.000
15.000
9.000

€
€
€

t.246
26.459
0

2.1.2 Algemene dekkingsm¡ddelen en bedrag voor
onvoorz¡en
2.I.2.1 Overzicht algemene dekkingsmiddelen

.
.

Algemene uitkering: de bijdrage van de deelnemende gemeenten van
€ 2.944.279;
Saldo van de financieringsfunctie: het saldo van de rentelasten en rentebaten
is een last van

€ L74.700.

2.L.2.2 Bedrag voor onvoorzien
In de begroting is geen bedrag voor onvoorziene kosten opgenomen

2.2

Y

erplichte paragrafen

2.2.L Weersta ndsvermogen
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
getroften.
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2.2.L.L Inventarisatie weerstandscapaciteit (per 31 december 2O12,
vóór resultaatbestemming 2OL2)
Indicatief beschikbaar voor weerstandscapaciteit
Beschikbare
financiële

ruimte
Algemene reserve
Bestemmingsreserves
Nog te bestemmen resultaat

146,093
40L.847
- 10 0,139
447.80L

2.2,L.2 Risico-inventa r¡sat¡e
Bij het inventariseren van de risico's zijn wij uitgegaan van de volgende categorieën
. algemene risico's bedrijfsvoering;

o
.

incidentelerisico's;
specifieke risico's.

Hierna zijn de belangrijkste risico's benoemd en toegelicht.

Algemene ri sico's bed rijfsvoeri ng
rne su bsi d ie- o p b re n gsten
Wij maken in belangrijke 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)

Afh a n kel ij khei d exte

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 alleen contracten afsluiten met een looptijd van langer dan vijf jaar en
streven naar contracten van tien jaar. Daarnaast hebben alle contracten een opzegtermijn
van één jaar. Tenslotte wordt dit risico beperkt door de inzet van onder meer tijdelijk
personeel,
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Specifieke risico's
ncieri ng hu isvesti ng
Eind december 2011 heeft de Milieudienst Ilmond 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 (O,4o/o). De lening is op 2 januar¡ 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 van4,690/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
bedrag van € 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
moment. De Rabobank kan, gelet op hun algemene voorwaarden, de Milieudienst om
extra dekking verzoeken . În 2OL4 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

IJmond. In 2011 hebben wij NS Pooft 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 vooft te zetten.

Conclusie
Ultimo 2072 zal de algemene reserve € 146.093 en de bestemmingsreserve nieuwbouw
€ 223.40O 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 kapitaalgoederen
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:

.
.
.
¡
¡

Gemeente Beverwijk, het Stadhuis
Gemeente Beverwijk, het Verhuur(of markt)kantoor
Milieudienst IJmond
Het gezamenlijke deel Verhuur(of markt)kantoor en Milieudienst llmond
Het gezamenlijke deel Stadhuis, Verhuur(of markt)kantoor en Milieudienst
IJmond.
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Van ieder onderdeel is een aparte MJOP opgesteld. Het MJOP is in de vergadering van 2

juli 2072 door het bestuur van de VVE Stationsplein 48 vastgesteld.
Alle partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de inrichting van het door hun gebruikte
gebouwdeel. Gekozen is om de gebouwonderdelen, welke gezamenlijk gebruikt worden

en/of bij alle paftijen voorkomen, gelijktijdig uit te voeren.
jaarlijkse kosten voortkomend uit het MJOP maken onderdeel uit van de begroting van
de VVE. Overeenkomstig deze begroting heeft Milieudienst IJmond over 2OI2 een bedrag
van € 10.715 hiervoor als last verantwoord.
Deze kosten komen in de jaarrekening tot uitdrukking onder de huisvestingskosten.
De

2.2.3 Financiering
Wij hebben een treasurystatuut met daarin een treasurybeleid opgesteld. De
hoofddoelstelling van het treasurybeleid luidt: het waarborgen van de financiële
continuiteit van de Milieudienst IJmond om zodoende haar missie te blijven
verwezenlijken. Om deze hoofddoelstelling te realiseren, zijn de volgende
su

bdoelstelli ngen geformuleerd

.
.
.
.

:

zorg dragen voor voldoende financierbaarheid op korte en lange termijn;
beschermen van het vermogen en het resultaat tegen ongewenste financiële
risico's, zoa ls tegen pa rtij risico's en renterisico's ;
opt¡maliseren van de geldstromen;
zorg dragen voor een goed relatiebeheer.

Lening

ln 2Ot2 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 2OL2 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 Aa2-

rating. Hiermee wordt voldaan aan de betreffende minimumeis van de RUDDO. Naast de
swap is een langlopende lening bij de BNG afgesloten op basis van de 3-maands-euribor
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rente plus een renteopslag van 40 basispunten, aflossingsvrij, ingaande per 2 januari
2Ot2 en voor een periode van 2 jaar. De lening voldoet aan het Besluit
leningsvoorwaarden decentrale overheden.
Ultimo

20t2is hettotaal 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

(v.j.

/ totaal vermogen) is ultimo

2OI2

4,9o/o

L3,3o/o). 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 8,2o/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. ln2OL4 zal de lening van de BNG
geheÉinancierd 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 kwaftaal 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. In2O2I zullen 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 Bedrijfsvoer¡ng
Wij hebben als doelstelling te blijven groeien naar een organisatie van professionals
waarbij een optimale dienstverlening centraal staat.
Met ingang van l januari 2072 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, digitale
archivering en digitale volgsytemen voor aangewezen werkprocessen. In 2012 is een
eerste aanzet gegeven voor het nieuwe werken. In 2013 wordt dit proces vooftgezet.
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2.2.5 Verbonden partijen
Wij zijn primair verbonden aan onze deelnemende gemeenten: Beverwijk, Heemskerk,
Uitgeest en Velsen.
Stichting IJmond Berei kbaar
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 Milieudienst zitting zal nemen in de stichting.
Er is gekozen voor een stichting, gezien de deelnemers van het Platvorm Ilmond

Bereikbaar, zijnde het bedrijfsleven, de provincie, de lJmond-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 llmond 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

Ilmond 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 2072 hebben w¡j geen bestuurlijke en financiële belangen in
andere partijen gehad.
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3. Jaarrekening
3.1 Programmarekening
3.1.1 Gerealiseerde baten en lasten programma uitvoering
milieutaken
REKENING 2OT2 BEGROTING

Progra m ma uitvoering milieutaken
Tota
Tota

a
a

5.946.795
5.807.502

I la ste n
I baten

2012*

R.EKENING

5.547 .567

5.726.414
5.119.0

7

-7.404

RESULTAAT VOOR BESTEMMING

2OIL

3

29.832

39,L54

MUTATIES RESERVES

Toevoegingen/onttrekk¡n g aa n rese rves

-7.404

RESULTAAT NA BESTEM MING
VO O RSTEL RESU LTAATAESTEMMING
nttre kkin g beste mmin gsrese rve pe rso ne
chtkw a lite ¡tp roje cte n

O
lu

le inzet
5.088

nttre kkin g beste mm¡n gsrese rve zon ne pa ne len
Dotatie bestemmingsreserve zonnepa nelen
Dotat¡e/onttre kkin g beste mm¡n gsreserve
opleidingen
Onttrekking bestemmingsreserve visie
lu chtkw a lite it
Onttrekking bestemmingsreserve extra
onde rzoek luchtkwa liteit
Dotatie beste mmin gsrese rve visie luchtkw a lite it
B¡jste lle n ta riefstelling 201 1
Bijste lle n ta riefstelling 20 14

7

13.918
210.000

.404
+

Retourner¡ng deelnemende gemeenten
Onttrekking bestemmingsreserve nie uw bouw
Vrijva I bestemmingsreserve nieuw bouw

26.264
210.000

70.000

O

15.0 0 0

+

70.000

+

15.000

+

58.750
100.000

9.000

r.246
+

26.459

TOTAAL

ad*: gedurende 2oL2 is geen gew¡jzigde begroting 2012 opgesteld
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Rekening 2Ol2

BATENcATEGoRIEËN

B¡jdragen deelnemende gemeenten
P
P

2.944.279

roje ctbate n
roje ctla ste n

2.734.t9L

REKENING 2011

2.944.279

3.O99.433

2.7I4.7 3L
1.807.136

2.596.949

Resultaat projecten

2OI2

BEGROTING

L37.241

2.395.534

2.t65.454
307.59

230.O80

5

Over¡ge opbrengsten
Rente bate

n

Overigen

82.663

2

tt.o24

35.000

60.277
16.770

s.0 00

93.687

60.ooo

77.O47

LASTENCATEGORIEËN

Salarissen en sociale lasten
Salarissen en sociale lasten
Dekking projecten

4.387.335
89.512

-1 .9

3.9s4.965

4.OO9.046

-t.442.208

-1.620.688

2397.A23

2.512.757

2.388.3 s8

Over¡ge personeelslasten
Overige personeelslasten eigen personeel
Inhuur personeel

t90.994
I44.806

188.000

r57.437

50.000

296.803

335.799
Rente en afschrijv¡ngen
Afschrijving materiële vaste activa
Rentelasten vaste schulden
Overige rentelasten

t94.7 54

185.200

191.3 39
66.0 2s

2r4.250

48.413
7

452.118
O

454.240

238.OOO

5.516

!23.929

399.450

VERIGE BEDRIJFSLASTEN

Overige bed rijfsla sten
Dekk¡ng projecten

-

468.617
339.398

BEDRIJ FSVO ERINGS RESU LTAAT

409.000

-27

t.675

129.219

!69.O7r

402.779

5t

-7.404

37.254

-139.7

Nagekomen baten en lasten
Nagekomen baten
Nagekomen lasten

674.454

-239.929

35.34s

5.379

34.8A7

12.801

-459

7.422

Retourner¡ng resultaat voorgaand boekjaar

aan deelnemende gemeenten

RESU LTAAT VOO R BESTEMMING

-7.4lJ4

MUTATIES RESERVES

.832

39.154

RESULTAAT NA BESTEMMING

-7.4l)4

VO O RSTEL RESU LTAATBESTEMMING
Onttre kkin g beste mmin g sreserve pe rso ne le inzet
lu chtkw a lite itp roje cte n
Retournering deelne mende gemeenten
Onttrekking bestemmingsreserve nieuw bouw !
Vrijva I beste mmingsreserve nieuw bouw
On ttre kkin g beste mm¡n g sreserve zon ne pa nelen "

s.088

13.918
+

210.0

|

april 2013

00

70.000

15.00 0

+

70.000

+

15.0 0 0

+

58.750
100.000

9.000

t.246
+

2

TOTAAL

Jaarstukken 2Ot2

210.000

26.264

Dotatie bestemmingsreservezonnepanelen t
Dotatie/onttrekking bestemmingsreserve !
opleidingen
I
Onttrekking bestemmingsreserve visie

lu chtkw a lite it
Onttrekking bestemmingsreserve extra
onderzoek luchtkwa liteit
Dotatie beste mming srese rve visie luchtkw a lite it
Bijstellen tariefstelling 201 1
Bijstellen tariefstelling 2014

7.404
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Toelichting programmarekening

3.2.L Toelichting gerealiseerde baten en lasten
Grondslagen van resultaatbepaling
De programmarekening is opgesteld met in achtneming van het Besluit Begroting en
Verantwoording. De kosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking
hebben. Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht
Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Afschrijvingen geschieden tijdsevenredig, op basis van de verwachte economische
levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt evenredig afgeschreven.

Overzicht algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2012

Rekening 2012

Algemene uitkering: de bijdrage van de
deelnemende gemeenten
Saldo van de financieringsfunctie

2.944.279

2.944.279

t74.700

189.250

Saldo financieringsfunctie
Saldo van de financieringsfunctie: het saldo van de rentelasten en rentebaten is een last
van € I74.700. De rentebaten op de gelden Luchtkwaliteit zijn volgens de betreffende
regelingen toegevoegd aan'de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die
dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren'onder de overlopende
passiva op de balans, omdat hiervoor een bestedingsplicht bestaat. Deze baten komen
niet ten gunste van het resultaat 2012.
Begroti ngsrechtmati

g

heid

Programma uitvoering milieutaken

Re ke n

¡ng 2012 Begrot¡ng 2012 Rekening 2011

Totaallasten

5.946.795

5.t26.4t4

Totaal baten
Saldo van baten en lasten

5.80 7.5

5.1 19.010

02

-7

.404

5.547 .56L
5.577 .393
29.4

De overschrijding van de totale lasten ten opzichte van de begroting wordt grotendeels
gecompenseerd door de totale baten. De baten zijn direct gerelateerd en passen binnen

bestaand beleid. De begrote en voorgestelde vrijvallen van bestaande
bestemmingsreserves overschrijden het saldo van de baten en lasten, waardoor een
positief saldo resteert van € 26.459. Het algemeen en dagelijks bestuur ontvangen iedere
vier maanden een rapportage en zijn daarmee geÏnformeerd over onder- en
overschrijdingen. Het bestuur geeft hiermee ook zijn instemming met de
overschrijdingen.
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Naar aanleiding van de rapportages worden geen begrotingswijzigingen opgesteld. Het

bestuur is hiermee akkoord. Dit betekent wel dat in de jaarrekening een aantal lasten en
baten hoger is dan in de primaire begroting is opgenomen.

Erzijn geen overschrijdingen op de lasten die op basis van de rechtmatigheidsregels als
onrechtmatig gekwalificeerd kunnen worden. De posten in de programmarekening worden
hierna toegelicht.

Overzicht incidentele baten en lasten
Incidentele baten

Realisatie 2012

Be g

rotin

g

2072**
N¡et begrote incidentele dienstverlening externe
gemeenten
Niet begrote dienstverlening KIMO
Onttrekking reserve nieuwbouw conform AB-besluit
Zwa nge rscha psuitke ringen UWV
Onttrekking reserve personele inzet project
luchtkw a lite it co nfo rm be g rotin g
Subsidie en startbijdragen Stichting llmond
Bereikbaar
(su bs id ie )Bijd ra g e n Be re ikba a rhe id svisie IJmo n d
Coördinat¡e (tot subsidiebedrag) en nulmeting RUD
Subsidie SLOK + gemeentelijke bijdrage project
Route du Soleil
O nttre kkin g be ste mming srese rve zo n ne pa ne le n
t.b.v. project Route du Soleil
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
Project Duurza me energie

Totaal incidentele

ate

n

Incidentele Iasten
Tijdelijke inhuur boven begroting
Kosten nieuwbouwx
Opleidingskostenx
Personele inzet project Luchtkwaliteitx
Bijdrage Stichting IJmond Bereikbaar
Be reikbaa rhe idsvisie IJmond Be re ikbaa r
Co-financiering Ijmond Bereikbaar t.b.v. subsidíe
Beter Benutten
Coördinatie en nulmeting RUD
Project Route du Soleil
Vis ie luchtkw a lite itx
Stimulering Lokale Klimaatinitiatieven
Project Duurzame energie
Totaalincidentele asten
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77 L.347

15.516
3r.7 50
2

8.8 34

7.404

7.404

155.650

70r.764
95.694
88,838
6

5.17 5

43.60

5

87.23r
2.806

7.404

Realisatie 2012

Begroting

20t2**

94.806
58.014
8.9 17

12.492
155.650

7.404

L0L.7 64

IIt.t7

6

95 694
L54 013
9 000
43 605
87

23t
.3

60

7.404

L2
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Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:

In het overzicht van incidentele baten en lasten zijn alleen baten en lasten opgenomen
die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen, waarbij het gaat om eenmalige zaken,
resultaten uit eenmalige bijzondere projecten. Bij de meeste opgenomen projecten is
sprake van een meer jarige tijdelijke geldstroom, waarvan de eindigheid vastligt.
De incidentele lasten zijn hoger dan de incidentele baten. Dit verschil wordt gedekt door

niet-begrote dienstverlening aan externe gemeenten, die inmiddels structureel is
geworden en daarom niet is opgenomen in dit overzicht.
Daarnaast is voor de posten met een x dekking voorgesteld door middel van onttrekking
aan betreffende bestemmingsreserves.

Adxx: gedurende 2Ol2 is geen gewijzigde begroting 2OL2 opgesteld

Resultaat projecten
Het resultaat van de projecten kan als volgt worden gespecificeerd:
Rekening 2012 Begroting 2012
P

roje

aten

2.734.t9t

2.tt4.7 3t

P

roje ctla s te n

2.596.949

1.8

0

7.13 6

Re ke n

ing 2011

2.395.534
2.165.454

307.595

totaal

230.0

Op de dienstverlening aan contractgemeenten wordt een positief resultaat geboekt. De
projecten die verricht worden met doeluitkeringen en subsidies leveren geen of slechts

gering resultaat op, doordat bij deze projecten de kosten doorgaans niet volledig worden
vergoed. Het resultaat projecten van€ t37.241 is lager dan begroot en 2011. Onder de
projectlasten is voor€ 111.176 aan personele lasten ten behoeve van het project IJmond
Bereikbaar verantwoord. Deze lasten gelden als co-financiering voor de subsidie Beter
Benutten. De personele lasten worden echter niet door deze subsidie gedekt. Daarnaast

wordt een saldo van € 65.175 aan lasten van het project Route du Soleil gedekt door de
bestemmi ngsreserve Zonnepanelen.

Overige opbrengsten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd
Re ke n ing

Rentebaten
Overigen

Jaarstukken 2Ol2

2.663

2

1,L.024

3
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2012 Begrot¡ng 2012 Rekening 2011

5.000
5.000
0.000

60.277
L6.7 7 0
77 .O47
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De rentebaten bestaan voor € 65.860 uit rentebaten luchtkwaliteitsgelden. Deze worden

via de overige rentelasten voor hetzelfde bedrag op de balans gereserveerd, omdat
hiervoor een bestedingsverplichting bestaat. Naast dit bedrag wordt voor € 16.803 aan
rentebaten gerealiseerd. Dit is lager dan begroot door de lage rentestand.
De opbrengst uit de informatievoorziening aan makelaars is lager dan de begroting en de
realisatie over 2011. Een algemene reden is de dalende verkoop op de huizenmarkt als
gevolg van de kredietcrisis.

Salarissen en sociale lasten en overige personeelslasten
Deze posten kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Rekening 2012 Begroting 2012
Salarissen en sociale lasten
Doo rbe lastin g co ntracte n
Doorbe la st¡n g su bs id ie projecte n & doelu itke
Lonen deelnemende gemeenten

rin ge n

4.387.335
-L.770.947
-2 18.565
2

Re ke n

3,954.965
-r .344 .7 0B
-97.500
t2.7 57

ing 201 1

4.009.046

-t.469 .940
-L50.7 48

2.388

De totale salarissen en sociale lasten geven de kosten weer van het personeel dat bij de

milieudienst werkzaam is geweest, van zowel de kernformatie als de projectformatie. De
kernformatie wordt ingezet om het werkprogramma voor de deelnemende gemeenten uit

te voeren. De salarissen en sociale lasten zijn hoger dan begroot. De stijging wordt
voornamelijk veroorzaakt door de stijging van het aantal fte en de CAO-stijging. Daar
tegenover zijn de inkomsten uit projecten en contracten ook hoger dan begroot, door
extra dienstverlening en subsidieprojecten. De kosten van de lonen voor de deelnemende
gemeenten vallen hierdoor per saldo lager uit dan begroot.

Overige personeelslasten
Rekening 2012 Begroting 201

erving & personeelsbeleid
Inhuur derden
W

Scholing & employa bility
Ove rige personeelslasten
Tota a I

3.434

13,000

I44.806
73.9t7
tL3.643

50.00 0
65.0

Rekening 2011

00

110.000
38.000

2.934
296.8
103.0

De post inhuur derden is hoger dan begroot.ln 2OL2 is onder andere op de volgende

posten extra ofvervangend personeel ingehuurd: bestuursondersteuning Schiphol,
communicatie, milieu- en geluidwerkzaamheden, waaronder de EU-richtlijn en
geluidkaarten en juridische ondersteuning. Wij dekken de overschrijding op deze post
door de hogere doorbelasting van loonkosten aan contracten.
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De post scholing & employability laat een overschrijding zien ten opzichte van de

begroting. Door de voorgestelde onttrekking aan de bestemmingsreserve Opleidingen van
€ 15.000, zal deze post lager uitvallen dan begroot.
Onder de post overige personeelslasten worden onder meer de lasten van vergoedingen,
reiskosten en ziektekosten verantwoord. De overige personeelslasten zijn iets hoger dan
begroot.

Rente en afschrijvingen
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd
Re ke n

Afschrijving materië le vaste act¡va
Re ntelaste n vaste schulden
Overige rentelasten
tota a I

ing 2012 Begroting 2012

t94

.7

54

191.339
66.0
45

Re ke n ¡ng

1

48.4t3

185.200
214.250

7

25

2.118

201

5.516

399.450

Per 2 januari 2Ot2 is bij de BNG een lening afgesloten met een looptijd van 2 jaar, ten
behoeve van de hedging van de renteswap. De overige rentelast betreft de reservering

van rentebaten voor het luchtkwaliteitsproject. Ten aanzien van de rentebaten uit
luchtkwaliteitsmiddelen bestaat een bestedingsplicht. Derhalve worden deze rentebaten,
in tegenstelling tot de begroting, zowel onder de rentebaten als de overige rentelasten

verantwoord. De rentelast op vaste schulden is lager dan de begroting, doordat in
tegenstelling tot de begroting de investeringen in inventaris en automatisering vanuit
eigen middelen wordt gefinancierd.
Afschrijvingen
Rekening 2012 Begroting 2012
Gebouw
Verbouw ing en ¡nventaris
Vervoermiddelen
Auto ma tise

tota

a

r¡n g

64.907

47.063
9.820
7 2.965

Re ke n

5.200
52.700

ing 2011

7

t6.454

7.3 00

8.56 3

50.000

23.396

t94.754

I

De overschrijding op de afschrijvingen automatisering wordt verklaard door de uitbreiding

van het aantal werkplekken op de eerste verdieping inclusief automatisering. De
overschrijding van de totale afschrijvingslasten wordt gedekt door de vrijval van de
bestemmi ngsreserve nieuwbouw.
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Overige bedrijfslasten
Deze post kan als volgt worden gespecificeerd

Rekening 2012 Begroting 2012
Pe rsonee lsza ke n/sa la r¡sad min istratie
Orga nisat¡e ontw ikkeling

Accounta nts-

e

t4.228
11.289
16.000

n adv¡eskosten

Huisvestingskosten
Fa cil¡ta

ire

104.10

t4.4t8

kos te n

Automatise rin gskoste n
Handhavingskosten
Kosten nieuw bouw ¡vm oplevering
Algemene kosten
Ba n kkoste n
Totaa I ove rige bed rijfslaste

Doo rbe la stin
Doo rbe lastin

92.632
4.455
19.047
191.988
458
468.677
-291.633

n

g co ntra cte n
g su bs id ie projecte n & doe

totaal

3

lu

itke rin ge

n

Re ke n

ing 201 1

15.000
10.000
16.000

25,550

86.0 0 0
16.00 0

233.446

100.000

18.34I
15,000

tt.74t

10

8.567

10.00 0

4.554

s.000
1.000
409.000

205.432
674.454

-239.929

-224.997

5

15

0.606

r.2t0
-46.678

-47 .7 65
169.O7

r

Het totaal van de overige bedrijfslasten, na aftrek van de doorbelastingen, is lager dan

begroot. Dit wordt veroorzaakt door de hogere doorbelasting aan projecten.
De begeleidingskosten naar aanleiding van de oplevering en de inrichting van de

nieuwbouw en de ontruiming van het oude pand worden gedekt door eenzelfde bedrag te
onttrekken aan de bestemmingsreserve nieuwbouw. De overschrijding op de
huisvestingskosten wordt veroorzaakt door extra kosten van de WKO-installatie, welke
ook worden gedekt door de reserve nieuwbouw, en de niet begrote huur van de
archiefruimte aan de Wijckermolen. De automatiseringskosten onderschrijden zowel de
begroting als de rekening 2011. Dit wordt veroorzaakt doordat een deel van de kosten

zijn doorbelast aan het project Milieudienst Waterland. De kantoren IJmond en Waterland
maken inmiddels gebruik van dezelfde servers en systemen, wat leidt tot
kostenbesparing. De overschrijding van de algemene kosten zit in een groot aantal
verschillende posten en in wisselende mate inherent aan het nieuwe kantoorpand. Deze
kosten worden gedekt door de hogere doorbelasting aan contracten.

Nagekomen baten en lasten
Reken¡ng 2012 Begroting 2012 Rekening 2011

Nagekomen lasten
Nagekomen baten

34.88 7

8.5 34

5.34 s

3.586

3

saldo

De nagekomen baten en lasten zijn nagenoeg gelijk aan elkaar
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De lasten bestaan voor een belangrijk deel uit de afrekening van servicekosten van ons

voormalig kantoorpand, kosten voor tijdelijke warmtevoorziening in ons huidige
kantoorpand in 2011en de bijdrage van een project die in 2011 als bate was genomen,

terwijl dit bedrag gereserveerd had moeten worden op de balans. De baten zijn het
gevolg van de toegekende subsidie Beter Benutten, waardoor met terugwerkende kracht
personele lasten ten behoeve van het project Ilmond Bereikbaar uit 2011 vergoed
worden.

3.2.2 Toelichting saldo baten en lasten en te bestemmen

resultaat
De staat van baten en lasten over 2012 toont een nog te bestemmen resultaat van

€ 100.139 negatief. Wij stellen voor dit resultaat over 2012 als volgt te bestemmen:
Voorstel resulta atbestem ming
Onttrekking bestemmingsreserve personele inzet

s.088
26.264
70,000

tkw a lite itp ro je cte n
Onttre kking beste mmingsreserve nieuw bouw
O nttre kking beste mming sre se rve zo n ne pa ne le n
Dotatie/o nttre kkin g beste mming s rese rve o ple id ing e n
lu ch

Onttrekking bestemmingsreserve visie luchtkwaliteit
O nttre kkin g be ste mmin g srese rve extra o nde rzoe k
lu chtkw a lite it
Dotatie bestemmingsreserve ta riefstelling 2014
TOTAAL
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3.3 Balans
2lJL2

2011

AClIVA

2l¡12

2l)LL

PASS¡VA

Vaste activa

Vaste pass¡va

Materiële vaste act¡va
Invester¡ngen met een econom¡sch

nut

4,148.379

Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemm ¡ngsreserues

4.044

4.r48,37

4.O44,A

Res

ultaat na bestem

m

146,093
407.847
¡ng

346.006
421.256

-100.1 39
447.AO7

797.O9

Vaste schulden met een rentetyp¡sche
loopt¡jd van één jaar of langer
On derh an dse len ¡n gen van :
b¡nnenlandse banken en over¡ge
fin a n c¡ële ¡ns tell¡nqen

Totaal vaste act¡va

4,O44,A73 lotaal vaste pass¡va

4.144,3 78

Vlottende act¡va

Vlottende pass¡va

LJitzett¡ngen met een rentetyp¡sche

Netto vlottende schulden met een
rentetyp¡sche looptijd korter dan één

loopt¡jd korter dan één jaar

Vorder¡ngen op openbare lichamen

465.47 5

Over¡ge vorder¡ngen
Over¡qe u¡tzettingen

109.495
17.168

Over¡ge schulden

1.564
4.124.716

1.2 3 8.10

Overlopende pass¡va
Verpl¡chtingen cl¡e ¡n het begrotingsjaar
z¡jn opgebouwd en d¡e ¡n een volgend
begrot¡ngsjaar tot betal¡ng komen met
u ¡tzo n de r¡ n g v a n ja a rl¡jks te ru gkere n de
a rbe¡ds kos ten ge rela teerde

doel

505.9

897

De van Europese en Nederlandse
overhe¡ds l¡ch a m en n og te on tva n gen
voors ch otbedragen d¡e on ts taa n door
voorf¡nanc¡er¡ng op u¡tkeringen met een
bes ted¡n 9s

336.417
336.417

Overlopende act¡va

pec¡fiek

797,O94

64L.8

4.726.243

s

4.147,AOt

laar

5.203
82.445

54

592.138
Liquide middelen
Kassald¡
Ban ksaldi

3.70 0.ooo

371.694

3

verpl¡chtingenvanvergelijkbaarvolume 4g4.l49

5.000

233.901

De van de Europese en Nederlandse
overh e¡ds l¡ch a m en on tva n gen
Over¡qe nog te ontvangen en de
vooru¡tbetaalde bedragen d¡e ten laste
van volgende begrot¡ngsjaren kom en

voors ch otbedragen voor u ¡tkeringen m et
een spec¡fiek bestedingsdoel d¡e d¡enen
ter dekk¡ng van lasten vèn volgende

begrot¡ngsjaren

31.919
40 3.6 13

Totaal vlottende activa

5.122.03

5

69.9

1.949,9

4502.046
4.7 86,795

0

5

Totaal vlottende pass¡va

5,L22.6L2

4.697.7
5.19 7.644
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3.4 Toelichting balans
Waa rderi ngsgrondslagen
De balans is opgesteld met inachtneming van het Besluit Begroting en Verantwoording

Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs en verminderd met
een lineaire afschrijving, berekend op basis van een percentage van de aanschafwaarde.

Dit percentage is gebaseerd op de verwachte gemiddelde levensduurvan de activa. De
gehanteerde afschrijvingstermij nen zij n :
. appaftementsrecht
niet van toepassing
. bedrijfsgebouwen
50 jaar
. vaste inrichting en warmtkoudeopslag-installatie
15 jaar
. overige inrichting
10 jaar
. hard- en software
3,5 of 5 jaar
. telecommunicatieapparatuur (onder hard- en software)
10 jaar
. mobiele telefoons (onder hard- en software)
3,5 jaar
. vervoermiddelen
5 jaar
De Milieudienst IJmond is van zowel het bedrijfsgebouw als de betreffende grond geen
eigenaar. De gemeente Beverwijk heeft ons onderefpacht van de grond en een recht van

appartement geleverd. Dit betreft een exclusief gebruiksrecht van het appartement en het
medegebruiksrecht van de gemeenschappelijke gedeelten. In 2011 is ten behoeve van
voornoemde een splitsingsakte opgesteld en een vereniging van eigenaren opgericht.

Financiële instrumenten
Met betrekking tot de financiële instrumenten wordt kostprijs hedge accounting
toegepast. Voor zover sprake is van een effectieve hedge wordt het instrument
gewaardeerd tegen kostprijs, zijnde nihil.
OHW- projecten en ontvangen voorschotten voor specifieke uitkeringen
De waardering vindt plaats op basis van de aan deze projecten bestede kosten. Een
voorziening voor de te verwachten verliezen op onderhanden projecten wordt in
mindering gebracht. De op 31 december gedeclareerde termijnen bij opdrachtgevers en
subsidieverleners zijn in mindering gebracht op het onderhanden werk. Ontvangen
voorschotten voor specifieke uitkeringen zijn onder de overlopende passiva opgenomen.

Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover rekening
houdend met mogelijke oninbaarheid op basis van individuele beoordeling.
Overige activa en passiva
Alle overige posten in de balans worden gewaardeerd tegen nominale waarde'
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TOELICHTING OP DE BALANS
ACTIVA

Vaste activa

Investerinoen met een economisch nut
Ve

rloo overzicht

Overige
ma te r¡ë le

Vaste en
Grond

Boekwaarden 1/1
Investeringen

Ge bo uw

r43.7 55

1

Boekwaarden 3L/L2

t43.7 55

Ve

rvoe r-

middelen

24.704

06.1 98

489.324
94.4A6

64.906

47.063

9.820

536.7 48

t4.884

3.156.8 21

Afs ch rijvin g e n

ove ng e
in rich tin q

3 .19

8.1 13

vaste activa
hard- en
softw

a

Totaal
4.O44.473

re

230.269
98.830
7

299.514

4.22t

196.O09

4.L48.378

254.87A

Vlottende activa
Uitzettinqen met een rentetvoische loootiid korter dan één iaar
Vorderingen op openbare lichamen

2012

2011

465.47 5

545.203

Overige vorderingen

109.49 5

82.44s

Deze post wordt als volgt onderverdeeld:
Overige debiteuren
Overige vorderingen

23.362

13.485

86.13 3

68.960

Inventarisatie (van de ouderdom) van de debiteurensaldi per 3t-L2-2O12 geeft geen aanleiding tot het

vormen van een voorziening dubieuze debiteuren.

De overige vorderingen betreffen:
itrente boe kjaa r telespaa rrekening, ontva n gst in volgend boekjaa r

Cred

Nog te ontvangen creditfacturen

Afrekening reiskosten Stichting KIMO
Doorbelasting schoonmaakkosten aan

51

60.277

476

5.3 01

82.5

3.382
VVE

Over¡ge uitzettingen

3.10 6

17.168

14.2 30

t7.t46

tr.922

22

2.308

2012

20rt

.568

897

De overige uitzettingen bestaan uit:

Te vorderen BTW suppleties 2009 tm 2011 i.v.m. servicekosten pand
Te vorderen bijdragen fietsenplan

Liouide middelen
Kassaldi

1

Ban ksaldi

4.124.716

Deze post wordt als volgt onderverdeeld
1) Telespaarrekening Raboba nk
2) Rekening courant Rabobank

4.042.837 LI27.560
81.878 109.643

1.237.203

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de ontvangen voorschotten van subsidieprojecten en
doeluitkeringen, het totaal aan reserves en voorz¡eningen en nog te betalen bedragen. De toename van
de post is met name toe te schrijven aan de nog door te storten bedragen Lokale maatregelen
Luchtkw

a

lite it.
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Overlooende activa
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen
voorschotbedragen d¡e ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een
s pecifiek bes ted i n gs doel

20L2

2011

371.694

3s.000

Toevoeg inge Ontvangen
Sa ld o

1-1

n

9.000
26.000

Aardgas
PFII 2011
PFtt 2012
PFII 2Ot2 bovenreqionaal project
Bete r ben utte n bereikbaa rheid sv¡sie
Bete r be nutte n mob¡liteitsma na gement

30.000
6.000
40.o00
200.o00

25.694

RUD opstartsubsidie
RUD opstartsubsidie

70.000
35.OOO

Totaal

37

Saldo 31-12
bedragen
9.000
26.000
30.000
6.000
40.000
200.000
25.694
70.000

L.694

Overige nog te ontvangen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van
volgen de begrotin gsia ren kom en

26.OOO

37L.694

2012

20Ll I

31.919

s4.926

PASSIVA

Vaste passiva
Eioen vermoqen
Algemene reserve

201!
346.006

Resultaatbe ste

Boekwaarde

3t-t2-20r1

Toevoeqinq

O

346.006

Aloemene reserve
Bestem m ¡n

20L2
146.09 3
mming

nttre kkin g 20IT
19 9.913

reserves

Re

to

u rn e

ring Boekwaarde

ge mee nte n

3t-r2-20L2
146.0

2012

20Ll

401 .847

421 .2 56

Resultaatbe ste

Boekwaarde

3L-L2-20tt

Toevoeging

O

nttre kking

20Ll

mming

Re

to

u rn e

ring Boekwaarde

qemeenten

3r-12-20t2

Bestem m inqs reserves

291.500

Nieuwbouw

Personele inzet
lu ch tkw a lite it
Vis ie luchtkw a lite it
Extra onderzoek
lu

chtkw

a

2

199,913

7.404

8.510

7,188
58.750

13.918-

r.246

1.246

Zonnepanelen (Route
du Soleil)

70.000
15.000

70.000
15.000

Opleidingen
Bijste lle n ta riefste llin

249.663

210.0 00

31.750
58.7 s0

lite it

93

g

20tt

10 0.00 0

TOTAAL

421.256

100.0 00 -

199.913

39 .1 54

29.832

401 .847

210.000

Nieuwbouw
De reserve is gevormd ten behoeve van niet-begrote of tegenvallende kosten volgend uit de nieuwbouw,
zoals de BDB-index, de warmtekoude-opslag, extra investeringen werkplekken, zonnepanelen, extra
afschrijvingen oude inventaris en dig¡tal¡sering van het archief. De onttrekk¡ng betreft deze onderdelen en
is door het AB besloten.In het voorstelresultaatbestemming 2012 wordt voorgesteld een aanvullend
bedrag van € 26.264 aan de reserve te onttrekken.

Personele inzet luchtkw a liteit
De reserve is bestemd ten behoeve van de dekking van personele inzet op de projecten Lokale
maatregelen luchtkwaliteit. De subsidies dekken alleen materiële kosten. De onttrekking was voor 2OL2
begroot. In het voorstelresultaatbestemming 2012 wordt voorgesteld een aanvullend bedrag van € 5.088
aan de reserve te onttrekken.
Jaarstukken 2Ot2
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ie Luchtkw a lite it
De reserve is bestemd ten behoeve van de dekking van de kosten van het door een adviesbureau op laten

Vis

stellen van de visie, In het voorstel resultaatbestemming 2012
aan de reserve te onttrekken.

w

ordt voorgesteld een bedrag van € 9.000

Extra onde rzoek luchtkwa liteit
De reserve is grotendeels in 2010 aangewend. In het voorstel resultaatbestemming 2012 wordt
voorgesteld het saldo van € L.246 vrij te laten vallen ten gunste van de reserve tariefstelling 2014.

Zonnepanelen (Route du Soleil)
De reserve is bestemd ten behoeve van dekking van mater¡ële kosten van het incidentele project Route du
Soleil. In het voorstel resultaatbestemming 2012 wordt voorgesteld een bedrag van € 70.OO0 aan de
reserve te onttrekken.
Opleidingen
De reserve is bestemd om de kosten

te dekken van opleidingen die vanuit 2011 waren doorgeschoven
naar 2Ot2.In het voorstel resultaatbestemming 2012 wordt voorgesteld een bedrag van € 15.000 aan de
reserve te onttrekken.
Bijstellen ta riefstelling 201 1
De reserve ¡s vanu¡t het positieve resultaat over het boekjaar 2009 gevormd, om te kunnen voldoen aan
de bezuinigingstaakstellingen voor 2011. Dit conform artikel3l van onze Gemeenschappelijke Regeling.

Resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening

e len in gen va n :
binnenlandse banken en overige financiëke instellingen
On derh a n ds

20tL

39

29.832

2012

2011

3.700.000
Aa ng

Saldo 1-1
Lening

20L2
-1 00.1

BNG

etro k-

ken

Aflos s ing

Saldo 31-12

3.700.000

De rentelast van de BNG-lening voor 2OL2 bedraagt

3.700.000

€ 43.429

Vlottende pass¡va

Overige schulden

2012

2011

3

36,417

505.9s5

Deze post wordt als volgt onderverdeeld
Crediteuren
Ove rige kortlopende schulden

24t.505

452.438

De overioe kortlooende schulden betreffen:
Inschatting re sta nt accou nta nts koste n e n ja a rve rs la g
Nog te betalen kosten
Te retourneren resultaat 2010 aan deelnemende gemeenten

94.912

5

19.000

29.800

75.972

10.7

3.517

50

12.968

Overlopende oassiva

2lJL2
Verpl¡cht¡ngen die in het begrot¡ngsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend
begrotingsjaar tot betalìng komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende
a rbeids kosten gerelateerde verplichtin gen va n verge tijkbaa r volu m e
De nog te betalen bedragen kunnen als volgt verdeeld worden
Te beta le n loo n be la sting

Te betalen

BTW

Ove rig e n
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2011

484,149

233.901

233.547
250.008
594

200.t76
27.695
6.03
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De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen
ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

4.302.046 4.457.827

Het verloop van de van Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen

wordt als volgt weergegeven
Sa
Be re

ikba

a rh e id s

vis ie

bilite its ma na qe me nt
ISV Velsen
ISV Beverw iik
ISV Uitqeest
ISV Heemskerk
ISV Stra bis dee lneme nde qemee nte
PFIT 20T2
Mo

n

Toevoeginge Vr¡jgeva llen
Saldo 31-12
n
bedraqen
4.639
3 8.40 3
68.000
LOL.7 64
203.850
155.650
359.500
96.355
9.568
4t.tL3
64.810
L57.676
199.5 08
27.O3B
68.870
6.151
74.369
20.520
17 6.7 55
12.462
169.893
5.600
2.7 49
5.446
8.194

ldo 1-1

89.7 40

Verbeterinq luchtkwa liteit (1e tra nche)
Lokale maatreqelen luchtkw. B'wiik (2e tranche)
Lokale maatreqelen luchtkw. Velsen (2e tranche)
Lokale maatreqelen luchtkwaliteit (3e tranche)
Bodembeleidsplan diverse qemeenten

30.o24

Aardqasproject
RVMK

Meetnet
Schadeverooedino Min.

VRO M

LPG-stat¡on

SLOK-gelden

r73 .7 45
1.201.o70
2.O53.94L
22.359
6.000
6.668

2.975
73.740

10.5 0 5

Bodemkwaliteitskaart

t54.439

Duurzame initiatieven

5.000
30.955

Sanerinosoroiect N208
NME-centru m Dierendo rp H'kerk
NME-centrum De Baak B'wijk

Totaal
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87.23L

3

10.068

1.511

tt5.479

5

64.451

1.169.7

53

28.0 56
2r.7 29

2.0

3.16

60.2

13.014

19.956
3.245

B5

86.13I
630

6.000
32.480
75.463

3

8.7 00

7

s.0 00

448
463
2.97

1.000

67.639

Synchronisat¡e BIS

Jaarstukken 2Ot2

24.OOO

24.OOO

DE-oa kket

56.500

43.605
35.724
35.458

5

30.535
3

1.915

17

5.481
5.000

.I43

10.7 15

39.535
34.786

37.891
37.209

3.812
27.326
8.292

4.457.827

816.638

972.420

4.302.O46

25.682
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3.5 Niet in de balans opgenomen belangrijke
fina nciële verplichtingen
Huur archiefruimte en parkeerplaats

l

januari 2013 is het huurcontract aan de Wijckermolen en voor het archief een nieuw
huurcontract afgesloten. De huur heeft een looptijd van 1 jaar, met een opzegtermijn van
Per

drie maanden. De huurprijs, inclusief alle bijkomende kosten, bedraagt voor 2013
€7.20O. Voorde huurvan het parkeefterrein hebben wij met de NS een overeenkomst
gesloten. Deze overeenkomst eindigt na 31 maart 2013. De verplichting voortvloeiend uit
deze overeenkomst bedraagt ultimo 2Ot2 €
Fi na nci e ri n g h u i

2.Lta.

svesti n g

Ingaande 2 januari 2012 heeft de Milieudienst llmond met de BNG een lening afgesloten
van € 3.700.000 tegen een basisrente van 3-maands euribor. Hier bovenop berekent de
BNG een opslag van 40 basispunten (0,4o/o). Deze lening staattegenoverde in 2008
afgesloten renteswap van € 3.700.000 met de Rabobank. Hierdoor is sprake van een
eftectieve 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 bedrag van € 1.160.040 negatief minder
negatief dan en het afgesproken bedrag van € 1.260.000. De Rabobank kan, gelet op
hun algemene voorwaarden, de Milieudienst om extra dekking verzoeken, indien de

waarde van de swap negatiever is dan het afgesproken bedrag. In2074 zal een nieuwe
lening worden afgesloten, zodanig dat de hedge effectief blijft. De rentelast van de
financiering komt voor 2013 per saldo op € 191.504.
Leasecontract printers en copiers
Voor de printer/copiers van de Milieudienst lJmond en Milieudienst Waterland is per

1

september 2012 een leasecontract gesloten voor 48 maanden (4 jaar). Ultimo 2012
bedraagt de resterende looptijd 44 maanden. De hieruit voortvloeiende verplichting
bedraagt per ultimo 2072 nog € 52.360 (€ 1.190 per maand voor 44 maanden).
Contract mobiele tel efonie
Per 2 februari 2Ol2 hebben wij een nieuwe overeenkomst afgesloten inzake mobiele

telefonie. De minimumduur van de overeenkomst bedraagt 24 maanden. De resterende
verplichting op basis van de resterende duur van het contract bedraagt per 3l-t2-20L2
circa € 22.OOO.
U itkeri

ng vakantiegeld

De verplichting

2012

tot uitkering van vakantiegeld, inclusief sociale lasten, bedraagt ultimo

€ 774.992.
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Restverlof
Het restantverlof van alle medewerkers is ultimo 2012 gekwantificeerd op basis van het
gemiddelde uuftarief aan loonkosten van € 38,52 en een totaal aan restverlof van 5.163

uren. Hieruit volgt een niet uit de balans blijkende verplichting van € 198.867.
Tij d el ij ke med ewe rkers

Voor medewerkers met een contract voor een bepaalde tijd, waarvan het contract niet
verlengd wordt, zullen wij de WW-uitkering moeten betalen. Dit zal maximaal voor een
vooraf vastgestelde periode gelden, dan wel tot het moment dat de medewerkers een
nieuwe arbeidsbetrekking aanvangen. Aangezien de omvang van deze verplichting niet
redelijkerwijs te schatten is, is er geen voorziening gevormd.
Toetreding Haarlem en Provincie Noord Holland tot de Gemeenschappelijke Regeling
Milieudienst IJmond
Op 72 december 2012 heeft het AB van Milieudienst llmond het definitieve besluit
genomen om toetreding van de Provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem tot de
gemeenschappelijke regeling Milieudienst lJmond mogelijk te maken. De Provincie brengt
in ieder geval het basistakenpakket RUD voor het grondgebied van de RUD lJmond in,
exclusief BRZO- taken en de lPPC-bedrijven. Gemeente Haarlem brengt het
basistakenpakket in en het inrichting-gebonden milieupakket in.De gewenste datum van

toetreding is 1 juni 2013.

In 2013 zullen de partijen afspraken maken overde wijze waarop en de voorwaarden
waartegen de toetreding plaats zal vinden. Eén van de uitgangspunten is hierbij dat de
kosten van de huidige deelnemende gemeenten niet toenemen als direct gevolg van
toetreding door provincie Noord-Holland en de gemeente Haarlem. Ter ondersteuning van
de besluitvorming voert medio maart 2013 een onafhankelijk accountantskantoor een
beperkt due diligence onderzoek uit. Naast dit onderzoek zal een advies worden
uitgebracht aangaande de inrichting van de financiële administratie.

Recapitulatie niet uit de balans blijkende verplichtin gen 2Ot2:

archiefruimte

n parkee rplaats

€

9.318

Leasecontract pri nte r/ co pie rs
Contract mobie le te lefonie
Uitke ring vakantiege ld
Uit te betalen restantverlof

€

52.360

€

22.OOO

€

774.992

€

198.867

BNG

€

191.504

€

649.047

Hu u r

Tota

a

e

I
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In totaal resulteeft ultimo 2012 een bedrag van € 649.041 aan verplichtingen. Uit hoofde
van de gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten garant voor de
lopende contracten.
Daarnaast beschikken wij over een kredietfaciliteit van € 68.067,03. Hierbij is als
zekerheid gesteld de hoofdelijke aansprakelijkheid in het kader van de
Gemeenschappelijke Regeling tussen de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en
Uitgeest.

Jaarstukken 2Ot2

| april

2013

26

Milieudienst

ijinond

3.6 Sisa-bijlage spec¡fieke uitkeringen
M&t

ElIB

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in
de kolommen ernaast de
verantwoordin gsi nformatie

Nationaal
Samenwerki ngsprog ram ma
Luchtlaryaliteit (NSL) SiSa
tussen medeoverheden

Besteding (aar
T) ten laste van
eigen middelen

Besteding (Jaar
T) ten laste van
provinciale
middelen

Provinciale beschikking en/of
verordening

Besteding (aar
T) ten laste van
bijdragen door
derden =
contractpartners
(niet rijk,
provincie of
gemeente)

Besteding (aar T)

Eindverantwoording

ten laste van

JalNee

rentebaten
gemeente op door
provincie verstrekte
bijdrage NSL

Gemeenten en
gemeenschappelijke
regelingen fl/Vgr) (SiSa tussen
medeoverheden)

1

Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle n.v.t.
lndicatomummer: El1B / 01 Indicatomummer: lndicatomummer: lndicatomummer:

Aard controle R
Indicatomummer:

El1B / 04

El1B / 05

2007-67785

2 2008-41 581
3 2008-41582

4 2009-74712

M&l

Hieronder per regel één
beschikkingsnummer en in
de kolommen ernaast de
verantwoord ingsinformatie
Aard controle n.v.t.

E27B Brede doeluitkering verkeer
en vervoer SiSa tussen
medeoverheden
Provinciale beschikking en/of
verordening
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0

E11B / 03
€ 633
0
0
0

0

0
0
0

€ 15.443 Nee
€ 1.511 Nee
€ 28.056

Nee

Eindverantwoording
Toelichting
Overige
Besteding (aar
JalNee
T) ten laste van
bestedingen (aar afwijking
provinciale
r)
middelen
Aard controle n.v.t.
Aard controle
Aard controle R
Aard controle R
n.v.t.

lndicatomummer:

E27B / 04

E27B / 05

928828-981 76

Ja

0

lndicatomummer: E27B / 01 lndicatomummer: lndicatomummer: Indicatomummer:
Gemeenten en
Gemeenschappelijke
Regelingen
1

E11B / 02
0
€ 49.008
0

Aard controle n.v.t.
lndicatomummer:
E11B / 06

E27B / 02

E27B / 03

€ 175.559

€247.533

nvt

Nee
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Toelichting op de SISA verantwoord¡ng 2OL2
E11B- Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)
Beschikkin g= 2OO7 -67785
In voorgaande jaren is een bedrag ad € 62.100 uitgegeven ten laste van de Provinciale
middelen, echter niet als zodanig in de verantwoording meegenomen.
De totale bestedingen ten laste van de Provinciale middelen komen daarmee uit op
€ 320.000,
E27B- Brede doeluitkering verkeer en vervoer
Beschikking : 928828-98176
Deze regeling is niet op de verantwoordingslijst over 2Ot2van het CBS opgenomen. Dit is
toe te schrijven aan het feit dat de beschikking eind december 2OI2is afgegeven door de
Provincie Noord Holland. De eerste aanvraag voor de subsidie is ingediend op 30 augustus
2OLL.

Wij hebben de bestedingen over 2012 ten laste van de subsidie in de SISA- bijlage van
2012 opgenomen. De bestedingen over 2011 bedragen€244.724 enzijn aan te merken
als cofinanciering ('overige bestedingen jaar t-1).
Om de verantwoordingsinformatie bij de verstrekker in te kunnen dienen, zullen wij bij
het ministerie van BZK een verzoek hieftoe indienen.
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3.7 Controleverklaring
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