De beleidslijnen die de gemeenten Beverwijk, Haarlem, Heemskerk, Uitgeest, Velsen en de
Provincie Noord-Holland in hun Milieubeleidsplannen hebben neergelegd, bepaalden in 2014
grotendeels de werkzaamheden van de Omgevingsdienst. De dienst is een uitvoerende dienst en
met als doel de wettelijke taken zo adequaat mogelijk uit te voeren. Daarnaast is de dienst er op
gericht burgers en bedrijven te stimuleren en te ondersteunen om een duurzame ontwikkeling in de
IJmond in beweging te brengen. Het inbedden van de RUD in de organisatie, de Wabodecentralisatie, de integratie van de overgekomen medewerkers van gemeente Haarlem en
Provincie en het uitvoering geven aan de afspraken uit het bestuurlijk akkoord - samenwerking met
NZKG - betroffen belangrijke speerpunten. Andere doelstellingen waren de uitvoering van een
gebiedsgerichte aanpak voor de verbetering van de luchtkwaliteit, uitvoering van het project
IJmond Bereikbaar, de opstelling van milieubeleidsplannen, een duurzame bedrijvendag en de
verdere uitbreiding van onze dienstverlening op het gebied van onder meer Drank- en
Horecawetgeving aan externe gemeenten
De jaarrekening 2014 sluit met een voordelig saldo van € 180.338. Door het dagelijks bestuur
wordt voorgesteld dit resultaat deels toe te voegen aan een aantal bestemmingsreserves en deels
te retourneren aan de GR deelnemers.
Voor de bepaling van het te bestemmen resultaat wordt tevens rekening gehouden met kleine
mutaties in de reserves:
 Per saldo vrijval diverse kleine bestemmingsreserves € 30.360;
Het saldo wordt als volgt bestemd:
 dotatie aan de bestemmingsreserve Uitvoering energieakkoord van € 20.000;
 vrijval reserve preventief medisch onderzoek personeel € 5.300;
 Inkoop eigen vermogen Haarlem en PNH door toevoeging aan de Algemene Reserve
€ 49.685;
 Inkoop eigen vermogen WABO-dec toevoegen aan de reserve Nieuwbouw € 56.516.
 Dotatie aan de reserve onderzoek weerstandsvermogen € 25.000
 Retourneren aan de GR-deelnemers € 34.437.
Toelichting
Bestemmingsreserve Uitvoering Energie-akkoord
Om te kunnen voldoen aan dit akkoord zal monitoring plaatsvinden van resultaten van
energiebesparing en duurzame energieprojecten. Tevens zal steviger worden ingezet op
de handhaving van energiebesparende maatregelen, kennisoverdracht en advies hieromtrent.
Hiervoor is subsidiedekking beschikbaar. Deze reserve zal nieuw gevormd worden ter
ondersteuning van de stimulering op dit gebied, waaronder de informatievoorziening en de
organisatie van evenementen.
Bestemmingsreserve Preventief medisch onderzoek personeel
Het uitgevoerde onderzoek in 2014 heeft minder gekost, dan was gereserveerd. Voorgesteld wordt
het restant vrij te laten vallen.
Inkopen eigen vermogen
Ten gevolge van de toetreding van gemeente Haarlem en Provincie Noord-Holland, kopen deze
nieuwe deelnemers zich in in het per toetreding relevante eigen vermogen van onze dienst in.
Overeenkomstig deze inkoop, worden de betreffende reserves eveneens aangevuld met het deel
betrekking hebbend op de van Provincie Noord-Holland naar gemeenten gedecentraliseerde
Wabo-taken. De aanvulling ten gevolge van de Wabo-decentralisatie aan het eigen vermogen vond
eenmalig plaats in 2014.
Bestemmingsreserve Onderzoek weerstandsvermogen
Deze reserve zal nieuw gevormd worden. In 2015 zal door een extern bureau ons
weerstandsvermogen onderzocht worden in combinatie met een risico-inventarisatie.
Dit mede op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
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