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Uitgangspunten Financieel kader 2020
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Zuid-Holland Zuid

Geachte heer Visser,
Inleiding
De provincie beschrijft in deze kaderbrief overeenkomstig voorgaande jaren de provinciale
(financiële) uitgangspunten en specifieke aandachtspunten voor de begroting 2020 van de
omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.
Financieel kader 2020
Provinciale deelnemersbijdrage

Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.

In 2019 zijn er provinciale verkiezingen en komt er een nieuw collegeakkoord voor de periode
2020-2023. Het huidige Hoofdlijnenakkoord 2016-2019 is dan ook niet van toepassing voor het
jaar 2020. Gelet op deze situatie hebben wij besloten voor het wettelijk takenpakket en de overige
werkzaamheden die de Omgevingsdiensten uitvoeren namens of voor de provincie, het
opdrachtbudget en de deelnemersbijdrage te continueren en te garanderen.
Daarnaast hebben wij besloten, vooruitlopend op een nieuw collegeakkoord, de zogenaamde
nullijn voor het opdrachtbudget en de uurtarieven als uitgangspunt voor het jaar 2020 als volgt in
te vullen. Daarbij merken wij op dat na de verkiezingen en met een nieuw collegeakkoord dit
standpunt kan wijzigen.

De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Ten aanzien van de verdere invulling voor de begroting voor het jaar 2020 het volgende.
De raming van de lastenstijgingen van de begroting 2020 van uw dienst dient ten aanzien van de
loon- en prijsstijgingen een reëel beeld te geven. Daarbij sluiten wij voor de mogelijke
loonontwikkeling aan bij de feitelijke Cao-loonstijgingen. Voor de materiële component van uw
begroting kunt u de nationale consumentenprijsindex (CPI) gebruiken.
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Het door uw dienst voorgestelde indexeringspercentage (gewogen gemiddelde
loonkostenstijging en prijsstijging materiële component) dient voor de lastenontwikkeling goed,
gespecificeerd onderbouwd te worden.
Voor het dekkend maken van uw begroting, het bepalen van het uurtarief en de benodigde
provinciale financiële deelnemersbijdrage vragen wij blijvend uw aandacht voor
efficiëntieverbetering in uw bedrijfsvoering. Mogelijke verbeteringen en kostenbesparingen zien
wij graag terug in uw begroting.
Kostprijssystematiek
Sinds 2016 wordt de kostprijssystematiek gebruikt als methode voor de werkbeschrijving in de
jaarwerkplannen en voortgangsrapportages. Tijdens het gebruik wordt de systematiek
gevalideerd en doorontwikkeld. De validatie van het model voor gezamenlijke kentallen voor
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) bedrijven is in 2018 in een nieuwe fase
gekomen. Het betreft een doorlopend proces waarbij het gebruik in de praktijk verder wordt getest
onder meer om de gevolgen van wijzigingen in het bedrijvenpakket te bepalen. Het doel is een
robuuste en stabiele systematiek voor outputsturing, dat gekoppeld is aan de geactualiseerde
nota VTH en uitwerkingen hiervan in de werkplannen.
Omgevingswet
Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet naar verwachting in werking. Voor wat betreft de
taakuitvoering van de opdracht van de provincie kan in de werkwijze van de omgevingsdiensten
een aantal zaken veranderen – bijvoorbeeld door de introductie van het digitale stelsel
omgevingswet (DSO). Daarnaast gaat het bevoegd gezag voor de provinciale bodemtaken
grotendeels over naar de gemeenten. In de aanloop naar de inwerkingtreding van de
Omgevingswet worden de gevolgen van de invoering van de wet naar verwachting duidelijker.
Uiteraard gaan provincie en de omgevingsdiensten nader in gesprek over de financiële
consequenties van de voorziene overdracht van de bodemtaken en eventuele andere
voorgestane wijzigingen. Indien deze voldoende concreet zijn, is de provinciale wens
deze wijzigingen mee te nemen in de meerjarenbegroting 2021 -2023 van uw dienst.
Wij verzoeken u bij het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenbegroting rekening te
houden met bovengenoemde uitgangspunten. Daarbij merken wij op dat de in deze brief
verwoorde kaders door de provinciale vertegenwoordigers zullen worden ingebracht bij het
besluitvormingsproces over de begroting 2020 en waar nodig kunnen worden toegelicht.
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Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze brief dan kunt u contact opnemen met
Zijn contactgegevens staan in de kop van deze brief aangegeven.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,

drs. H.M.M. Koek
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drs. J. Smit

