Jaarprogramma 2022
Een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving!

JP 2022 en wat al besloten of akkoord op is
• Overzicht totale vraag en verdeling van de aanpassingen met als
uitgangspunt 2021;
• Totaal begroting 2022:
o Niveau JP 2021: 143.909 uur
+ BOA-inzet en luchtadviseur: 2.660 en 1.330 uur
+ Omgevingsveiligheid en gevelscans: 1.063 en 1.330 uur

• Akkoord/vraag vanuit deelnemers JP2022
+ Effect herijking (voornamelijk provincie): 4.665 uur
+ Aanpassing rondje deelnemers: 2.764 uur
+ Klachten (provincie ): 500 uur
- Correctie eerdere extra opdrachten (zat in begroting): 2.235 uur
+ Te voorziene extra opdrachten : 10.800 uur

• JP 2022: 166.786 uur

Rekenkundige verdeling aanpassingen JP 2022

Advies eigenarenoverleg om op te nemen:
• Asbesttoezicht op niveau brengen: + 4.685 uur
Risico’s indien afwijkend besluit:
1. Niet voldoen aan afgesproken uniforme uitvoeringsniveau
2. Volksgezondheid (kans op toename kanker)
3. Kans op ondermijning (door illegale saneringen met groot
gezondheidsrisico)
4. Bedrijfsvoering onder spanning (vraag staat niet in verhouding tot
beschikbare formatie)

• Energietoezicht: + 5.400 uur (1e stap groeimodel)
Risico’s indien afwijkend besluit:
1. Niet voldoen aan wettelijke kaders
2. Niet halen klimaatdoelstellingen, lokale ambities en lokale initiatieven
3. Bedrijfsvoering onder spanning (onvoldoende expertise, minder formatie is
onmogelijk voor een redelijke kwaliteit in de uitvoering)

Advies eigenaren - besluit DB
• Aanvaardbaar niveau energie- en asbesttoezicht is belangrijk vanwege
risico’s. Evenals het op orde brengen van risicogericht toezicht (voor
gemeentelijke bedrijven).
• Uit financiële overwegingen (en de krappe arbeidsmarkt voor
toezichthouders) heeft het eigenarenoverleg consensus bereikt over
de invulling voor 2022 (tussenoplossing).
• De benodigde uren voor asbest- en energietoezicht worden het eerste
half jaar ten laste gebracht van de uren voor risicogericht toezicht.
• De inzet voor risicogericht toezicht neemt hierdoor in 2022 minder
toe.

Groeimodel
• Groeimodel naar een passende inzet (formatie):
1. RGT: 2022 budgetneutraal maar verschuiving intern van uren (9.385 uur
extra voor RGT minus 5100 uur voor asbest-/energietoezicht ). 2023 een
plus van 4.830 uur en 2024 nog een plus van 3.273 uur;
2. Asbesttoezicht: keuze wordt heroverwogen en meegenomen voor begroting
2023 en 2024;
3. Energietoezicht: keuze wordt heroverwogen en meegenomen met een extra
plus voor begroting 2023 (1.600 uur) en nog een extra plus voor 2024 (1.400
uur)
4. Klachten: aanpassing aantallen en uren heroverwegen voor 2023 en 2024.

• Groeimodel is mede afhankelijk van keuzes irt de UU&H-strategie

Groeimodel in cijfers

Tot slot: voorzienbare extra opdrachten
• Totaal 10.800 uur
(5.600 uur voor
provincie, 5.200 uur
voor de gemeenten)

