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Aanwezig namens 
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Toonen 

Voorzitter Kruijt 

Griffie Van Dongen 

  

Besproken items De voorzitter opent de vergadering. 
De wethouder geeft een korte toelichting. 
D66 merkt op dat er geen burgers bij dit gesprek aanwezig zijn en vraagt hier 
aandacht voor. 
PvdA vraagt of college ook tevreden is over wat de omgevingsdienst gaat 
uitvoeren. De omgevingsdienst moet bezuinigen, maar dat zou te maken 
hebben met de taken die de dienst uitvoert. Is er iets te zeggen over de 
kostprijs van volgend jaar? 
CDA vraagt ook naar de kostprijssystematiek. De kosten zijn te voorspellen, 
maar de inkomsten zijn onduidelijker. Die risico’s zijn niet helemaal duidelijk. 
D66 merkt op dat er slordigheden in het raadsvoorstel staan. In de kadernota 
wordt gesproken over vergisting en biogas, en er is sprake van overtredingen 
bij de productie van dit gas. Verder draagt Hilversum heel weinig bij.  
GOP geeft een compliment wegens het lage ziekteverzuim, toch is daar een 
fors bedrag voor opgenomen. Het opleidingscentrum heeft een oplopend 
verlies. 
GL vraagt naar frictiekosten van het personeel, hoe lang loopt het sociaal plan 
van het personeel. 
CDA vraagt nog nader naar de frictiekosten die in de kadernota staan. 
 
Wethouder Boland gaat in op de vragen. Hij merkt op dat het een begroting 
van de OFGV is, en niet van het college. 
Toonen gaat in op de soort bezuinigingen. Er verschijnen ook nieuwe taken. 
Boland noemt een voorbeeld over handhaving milieu waarbij de regelgeving 
van het rijk verandert, wat gevolgen heeft voor de gemeenten. Als er minder 
inkomsten komen dan moeten we als deelnemers van de gemeenschappelijke 
regeling daar gezamenlijk over nadenken. 
Een aantal jaren geleden is de omgevingsdienst ingesteld, maar niet alle 



 

milieutaken hoefden gedaan te worden. Vooral kleinere gemeenten laten veel 
taken uitvoeren, terwijl grotere gemeenten meer zaken zelf doen. 
Om goed te kunnen vergelijken houden wij als gemeente een 
schaduwboekhouding bij, om te kijken of we niet teveel betalen. 
Er is een kostprijssystematiek en een bezuinigingstaakstelling. 
CDA en PvdA vragen of een zienswijze op dit punt het college kan helpen. 
Boland merkt op dat de frictiekosten te maken hebben met het sociaal plan 
die voor een aantal jaren de kosten hebben vastgelegd.  
De zienswijzen moeten worden ingediend voor 16 mei. 
De co-vergisting vindt plaats in Flevoland, wij weten niet precies wat de risico’s 
zijn. 
 
Boland is tevreden hoe de milieudienst functioneert. Er wordt meer kwaliteit 
gerealiseerd voor minder geld. Dit is een van de meer succesvolle 
gemeenschappelijke regelingen die we hebben. 
 
De voorzitter vraagt of er een zienswijze ingediend moet worden. 
CDA stelt vast dat er onzekerheid is in de inkomsten, niet in de uitgaven. Dat is 
goed om onder de aandacht te brengen. We kunnen ook vaststellen dat als er 
problemen zijn van de geldstroom van het rijk, dat de omgevingsdienst dat 
oplost. 
De PvdA steunt dit, het gaat om punt 4 op blz. 12.  
D66 merkt op dat als er bezuinigd wordt dit niet gaat ten koste van de 1 
procent deelnemersbijdrage. 
GL vraagt hoe lang die frictiekosten nog doorgaan. 
 
Boland zegt uit de voeten te  kunnen met een zienswijze zoals genoemd. 
Boland stelt voor dat er voor de meningsvormende raad een concept-
zienswijze naar de raad gestuurd wordt. 

Toezeggingen college Het college stelt voor de raadsvergadering een concept-zienswijze op. 

Aanbevelingen 
fracties 

Dit onderwerp gaat naar de meningsvormende raad. 

 


