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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 28 mei 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 14 mei 2018 

Nummer :  13 

Onderwerp :  GR ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Groningen 

Bijlage(n) :  1. Ontwerpbegroting 2019 

2. Brief raden en staten zienswijze begroting 2019  

3. Concept raadsbesluit  

Steller advies :  J. Hortensius 

   

   

   

Samenvatting :  Het college stelt voor de ontwerpbegroting 2019 van de 

Omgevingsdienst Groningen voor kennisgeving aan te ne-

men en geen zienswijze in te dienen. 

   

Voorgestelde beslissing :  Besluiten om: 

1.  Kennis te nemen van het ontwerpbegroting 2019 van de 

Omgevingsdienst Groningen.  

2.  Geen zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2019 in te 

dienen 

 

 Nee      Ja 

Di t  bes lu i t  behoeft  goedkeur ing van Gedeputeerde Staten 

van de prov inc ie Groningen op grond van ar t ike l 21, eer-

ste en tweede l id ,  van de Wet a lgemene regels her inde-

l ing. Het beslu it  t reedt  pas in werk ing a ls het  is  goedge-

keurd. 
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Kaderbrief 2019 

In de kaderbrief 2019 staat het f inancieel kader voor de begroting 2019 opgenomen. Hierin is 

aangegeven dat de ODG uitgaat van indexering van de deelnemersbijdragen voor reguliere 

loon- en prijssti jgingen. Daarnaast is een voorbehoud gemaakt voor ten aanzien van de kos-

ten voor de doorstart en structurele inbedding van LOS.  

 

Uitwerking ontwerpbegroting 2019 

Op basis van de uitgangspunten uit de kaderbrief is de ontwerpbegroting opgesteld. In de 

ontwerpbegroting 2019 sti jgt de deelnemersbijdrage met € 555.000. Deze is als volgt opge-

bouwd: 

- Indexatie voor loon en prijssti jgingen + € 370.000  

-  Structureel invullen van AO (jarenlange ti jdeli jke  inhuur) + € 150.000  

-  Structurele doorwerking begroting 2018 (versterking ondersteuning) + € 35.000  

De omvang van het weerstandsvermogen is in 2019 geraamd op € 557.000. De omvang van 

de risico's is berekend op € 425.000. Het weerstandsvermogen is toereik end. 

 

Procedure 

In de Wet gemeenschappelijke regeling is bepaalt dat het dagelijks bestuur de ontwerpbegro-

ting opstelt en ter zienswijze toestuurt naar raden en provinciale staten. In aanvulling hierop 

is artikel 32 van de nieuwe GR bepaalt dat de ontwerpb egroting in het algemeen bestuur 

wordt besproken voordat deze wordt toegestuurd aan de colleges en gedeputeerde staten.  

In de AB vergadering van 5 juli 2018 worden de zienswijzen behandeld en de begroting 2019 

ter vaststell ing aangeboden. Uiterli jk 1 augus tus 2018 dient de begroting naar de toezicht-

houder, het ministerie van BZK, te worden verzonden.  In de brief wordt u gevraagd een reac-

tie uiterli jk 25 mei 2018 te sturen. In verband met de data van de raadvergaderingen kan dit 

echter pas na 28 mei 2018. Wi j zullen wel voor 25 mei 2018 het collegestandpunt sturen, zo-

dat de ODG dit kan verwerken in de voorbereiding van de besluitvorming.   

  

Opmerking Businesscase APV en Bijzondere wetten  

In onderstaande tabel is de bijdrage per deelnemer uiteengezet.  
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Er wordt een vermindering in de deelnemersbijdrage van 6.230,00 euro toegekend aan de 

gemeente Haren.  

De Omgevingsdienst geeft als toelichting  in de ontwerpbegroting hierop het volgende: 

 

Als gevolg van de businesscases daalt  de deelnemersbijdrage met € 640. 000. De bi jdrage van Mid-

den-Groningen st i jgt als gevolg van de inbreng van mi l ieu - en wabotaken vanuit Slochteren. De in-

breng van deze taken is groter dan de dal ing als gevolg van de overdracht van APV -taken en bi jzon-

dere wetten. De bijdragen van Westerwol de, Stadskanaal, De Marne en Haren dalen per saldo wel als 

gevolg van de businesscases.  

 

Verandering van inbreng van taken, naast het verplichte Basistakenpakket, van de deelne-

mers of Omgevingsdienst zelf heeft verschil lende gevolgen. Hiervoor worden busin esscases 

opgesteld. Dit zijn documenten waarbij o.a. de financiële en personele concequenties van de 

ODG en de deelnemers in kaart worden gebracht.    

 

Bij de oprichting van de Omgevingsdienst in 2013 hebben de gemeenten De Marne, Hooge-

zand-Sappemeer, Stadskanaal en Vlagtwedde taken ingebracht op het gebied van de Alge-

meen Plaatseli jke Verordening (APV) en bi jzondere wetten. Daarnaast voerde de Omgevings-

dienst verschil lende drank- en horecataken uit voor de gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 

Stadskanaal, Vlagtwedde, Menterwolde en Haren.   

 

Vanaf 2018 voert de ODG geen taken meer uit op grond van de ‘APV en bijzonder wetten’.  

 

Gemeente Haren heeft echter een maatwerkcontract voor toezicht drank - en horecawetgeving 

in 2017 afgerond (geen structurele bijdrage).  

Dus het saldo van 6.230 euro had verdeeld moeten worden over de deelnemers die deze ta-

ken structureel hadden ingebracht.  

Wij hebben hierover contact gehad met de Omgevingsdienst. Zij stellen deze opmerking op 

prijs en zullen dit verwerken, zodat bij de aangepaste formele begroting 2019 de juiste verde-

ling is gemaakt.  

 

De nu opgegeven tabel in de ontwerpbegroting 2019 is dus fout De correcte deelnemersbij-

drage aan de Omgevingsdienst Groningen zal dan voor 2019 € 53.128,03 worden voor ons 

verplichte Basistakenpakket Milieu.  

 

Uit f inancieel oogpunt is er geen reden om zienswijze in te dienen.  

 

Besluiten om: 

1.  Kennis te nemen van het ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningen.  

2.   Geen zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2019 in te dienen 

 

Bij lage:  

  Brief Omgevingsdienst richting Raden en Provinciale Staten;  

  Ontwerpbegroting 2019;  

 

Haren, 26 april 2018. 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


