
 

Geacht college, 

 

Hierbij zenden wij u de concept-jaarrekening 2021van de Omgevingsdienst Groningen. Wij verzoeken 

deze door te geleiden aan de raden en staten.  

 

Jaarrekening 2021 

Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de GR van de Omgevingsdienst Groningen 

wordt de concept-jaarrekening jaarlijks vóór 15 april aan de raden en staten aangeboden. De concept-

jaarrekening is op 8 april jl. door het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst vastgesteld. Wij bieden 

u de concept-jaarrekening ter informatie aan zodat u deze kunt betrekken bij de bespreking van de 

begroting 2023 die wij u op 31 maart jl. hebben toegezonden.  

 

De jaarrekening is nog "concept" omdat er in april nog een accountantscontrole plaatsvindt. Deze zal 

naar verwachting medio mei zijn afgerond. Na de accountantscontrole zal de definitieve jaarrekening, 

inclusief accountantsverklaring, worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 juli 2022. Ook 

deze versie zal ter informatie aan de raden en staten worden aangeboden.  

 

Samenvatting jaarrekening 

In tegenstelling tot eerdere jaren, waarin we een positief resultaat konden zien en een uitkering aan 

onze deelnemers konden doen, constateren we dit jaar een bescheiden tekort van €274.000 (1,3% op 

onze begroting). De oorzaken van het resultaat zijn zowel aan de lastenkant als aan de batenkant te 

vinden. We hebben ingezet op het zoveel mogelijk behalen van de productieafspraken, in een periode 

waarin de arbeidsmarkt en inhuurmarkt krap zijn. Naast het werk aan jaaropdrachten, meerwerk en 

projecten, hebben we ingezet op het begeleiden van nieuwe of minder ervaren medewerkers, op de 

voorbereiding van de omgevingswet en op arbeidsmarktcampagnes. Aan de batenkant was er sprake 

van minder inkomsten, door tegenvallende meerwerk- en projectopbrengsten. Tevens hebben we - 

zoals gepland - een aantal bestemmingsreserves ingezet om zoveel mogelijk inzet te kunnen plegen. 
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In de jaarrekening vindt u een nadere analyse van de diverse posten. 

 

Brzo 

De Brzo wordt afgerekend op werkelijke kosten. De baten en de lasten van de Brzo-begroting zijn 

beide gestegen door onder andere groei van het aantal bedrijven, en daarmee ook hogere 

personele/materiële lasten en overhead en IT-kosten. De Brzo-opdrachtgevers zijn reeds eerder over 

deze verhogingen geïnformeerd en worden verzocht zorg te dragen voor de dekking van deze kosten: 

Provincie Drenthe €97.473, Provincie Fryslân €5.327, Provincie Groningen €341.954.  

 

Besluitvorming dekking tekort 2021, maatregelen Algemene Reserve en gewijzigd beeld financiële 

positie ontwerpbegroting 2023 

Bij vaststelling van de definitieve jaarrekening wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld om het tekort 

te dekken uit de Algemene Reserve. In het licht van de bespreking van de ontwerpbegroting 2023 is 

het van belang om op te merken dat hiermee de omvang van de Algemene Reserve wijzigt ten opzichte 

van hoe deze in de ontwerpbegroting 2023 is opgenomen.  

 

Per 1 januari 2022 komt de Algemene Reserve uit op een bedrag van €642.000. Voor het jaar 2022 is 

reeds een aantal besluiten genomen voor onttrekkingen uit de Algemene Reserve, met een omvang van 

in totaal €500.000. Daarmee komt de Algemene Reserve in 2022 uit op €142.000. Indien alle risico's 

uit de begroting 2022 (omvang €375.000) zich voordoen, is de Algemene Reserve niet toereikend om 

deze risico's te dekken. Wij verwachten daarom dat het nodig zal zijn om hiervoor maatregelen te 

treffen. Mede in overleg met de deelnemers zullen voorstellen worden voorbereid voor besluitvorming 

bij de aanstaande Najaarsnota.  

 

Mocht u naar aanleiding van deze brief en de bijgevoegde concept-jaarrekening vragen of 

opmerkingen hebben, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Groningen, 

namens deze: 

 

 
 

 

Mevr. N. Baars  

Directeur Omgevingsdienst Groningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


