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Hierbij informeren wij u over het jaarverslagzor4 van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst West-Holland. De Omgevingsdienst voert voor een aantal gemeenten en
provincie Zuid-Holland de milieutaken uit. Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst heeft
het jaarverslag vastgesteld in de vergadering van 6 juli zor5.
Dejaarrekening uoldoet aan de eísenuoor een goedkeurende controleuerklaring
De accountant heeft een goedkeurende controleverHaring afgegeven. Echter op het aspect
rechtmatigheid is er een beperking afgegeven. Dit betreft drie inkoopcontracten waarvan twee
bewust uitgestelde ICT contracten en een schoonmaakcontract.
Hetfinancieel resultaat uoor de gemeente Oegstgeest
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96%ovande begrote uren zijn gerealiseerd.

Het minderwerk ten opzichte van de begroting zor4 is € zt.tzz
De frictiekosten ten gevolge van taakstelling conform Strijknorm zijn€ 4.4rr.
De gemeentelijke teruggave onder aftrek van frictiekosten is € 16.7rr
Inhoudelijke resultaten over projecten in Oegstgeest worden niet behandeld in hetjaarverslag, dit
komt aan de orde in de tweejaarlijkse burap.
Het algemeenbestuur heeft ingestemdmet eenbestemmingsreserue uanhet positíef resultaat
uoor het Indíuídueel Keuze Budget (IKB) zot6.
Het resultaat na bestemming bedraagt € BB.oz8. Het algemeen bestuur heeft besloten de
algemene reserve aan te vullen en het overschot een bestemmingsreserve te geven voor het
Individueel Keuze Budget (IKB) zo16. Dit is niet in lijn met het standpunt van gemeente
Oegstgeest; dat er geen gelden worden gereserveerd, maar dat overschotten worden terug betaald
en nieuwe uitgaven opnieuwworden aangewaagd.
Er zijnfrictiekosten opgetreden ten geuolge uan de taakstellíng conform de Strijkno.zn
De Strijknorm is een financieel kader voor gemeenschappelijke regelingen in Hollands Midden.
Het is door gemeenten gezamenlijk opgesteld om meer financiële grip op verbonden partijen te
krijgen. De taakstelling leidt tot frictiekosten vanwege het gedwongen afuloeien van personeel. De
totale frictiekosten van de ODWH over 2014 bedragen € roo.95o, dit bedrag wordt verdeeld over
de deelnemers.

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
H.A.
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