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Geachte heer, mevrouw,
Hierbij sturen wij u de begroting 2023 en de jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst ZuidHolland Zuid (OZHZ). Het algemeen bestuur (AB) stelde beide documenten vast op 7 juli 2022.
Begroting 2023
De gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Zuid-Holland Zuid werken met eenduidige
kaders voor de begroting, de jaarlijkse kaderbrief. Daarnaast bepaalt de provincie Zuid-Holland elk
jaar de provinciale (financiële) uitgangspunten voor de meerjarenbegroting van OZHZ. Het AB stelt
vervolgens de begrotingsrichtlijnen vast. De begroting 2023 is gebaseerd op de
begrotingsrichtlijnen die het AB op 2 december 2021 vaststelde. De in de Wgr voorgeschreven
algemene financiële en beleidsmatige kaders zijn opgenomen in deel I van de ontwerpbegroting.
De begroting is meerjarig in evenwicht.
Tevens is bijgevoegd de bestuursnotitie voor het AB over de ingekomen zienswijzen op de
ontwerpbegroting en de reactie daarop van OZHZ. De ingekomen zienswijzen hebben geleid tot
enkele tekstuele aanpassingen van de begroting.
Jaarrekening 2021
De jaarstukken 2021 bestaan uit het jaarverslag (deel I) en de jaarrekening (deel II). OZHZ doet
hierin verslag van de uitvoering van de begroting 2021 en de daarin opgenomen speerpunten en
prestatie-indicatoren. Het jaarverslag is de verantwoording over de behaalde resultaten, zowel
beheersmatig als financieel. OZHZ rapporteerde al eerder dit jaar aan alle colleges over de
uitvoering van de individuele jaarprogramma’s 2021. De jaarrekening bevat de balans,
programmarekening en specifieke verantwoordingen. OZHZ sluit 2021 af met een positief
financieel resultaat. De jaarrekening 2021 is goedgekeurd door de accountant. Voor nadere
toelichting verwijzen wij u naar onze brief van 14 april 2022 met kenmerk D-22-2228271.

Bestemming van het positieve rekeningresultaat
Het rekeningresultaat 2021 bedraagt € 267.000. Het AB besloot, conform de geldende regionale
afspraken, hiervan € 47.000 toe te voegen aan het weerstandsvermogen.
Gegeven de hoge inflatie en de onzekerheden hieromtrent sprak het DB in zijn brief van 14 april
2022 de voorkeur uit om ook het restant van € 220.000 toe te voegen aan het
weerstandsvermogen. Daarmee wordt voorkomen dat op later moment, bij een negatief
rekeningresultaat, het weerstandsvermogen voor een groter deel moet worden aangesproken en
OZHZ de deelnemers alsnog om aanvulling van het weerstandsvermogen moet vragen. Gelet op
de ingekomen reacties van een aantal gemeenteraden en de onzekerheden in de ontwikkeling van
inflatie en prijsstijgingen in 2022 besloot het AB de besluitvorming over het restantbedrag aan te
houden tot de vergadering van 30 november 2022. Alsdan kan een betere onderbouwing worden
gegeven van het te nemen besluit.
Hoogachtend,
Namens het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

De secretaris,
Mr. R. Visser
Deze brief is digitaal vastgesteld en is daarom niet ondertekend.
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