
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 29 juni 2015 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 16 juni 2015 

Nummer : 36 

Onderwerp : Jaarstukken Omgevingsdienst 

Bijlage(n) : 1. Begroting 2016 Omgevingsdienst 

  2. Concept raadsbesluit 

   

   

   

Samenvatting : Het college stelt voor de ontwerpbegroting 2016 van de 
Omgevingsdienst Groningen voor kennisgeving aan te ne-
men en geen zienswijze in te dienen. 

De ontwerpbegroting 2016 speelt in op 2 grote ontwikkelin-
gen, welke in 2016 geeffectueerd zullen worden. 
Dit zal niet leiden tot f inanc iële consequent ies voor de 
gemeente Haren.  
 

   

Voorgestelde beslissing : 1.  De ontwerpbegroting 2016 van de Omgevingsdienst Gro-
ningen voor kennisgeving aan te nemen; 

2.  Geen zienswijzen tegen de ontwerpbegroting 2016 in te 
dienen.  
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Omgevingsdienst Groningen (ODG) is in november 2013 gestart.  
Financiering van activiteiten van ODG is tot en met 2015 gebaseerd op input f inanciering. 
Een van de uitgangspunten uit de Kadernota 2016 is dat de begroting 2016 gebaseerd zal 
worden op de Producten en Diensten Catalogus (PDC). Deze PDC zal bestaan uit stan-
daardproducten (vaste prijs) en Maatwerkproducten (variabele prijs). De PDC wordt in de 
loop van 2015 ontwikkeld. De PDC wordt in de loop van 2015 ontwikkeld. De PDC wordt de 
basis waarop de DVO’s (DienstVerleningsOvereenkomst).en de hieraan gekoppelde deel-
nemersbijdrage worden vastgesteld.  
Eind 2015 zijn er besprekingen van ODG met de opdrachtgevers over een nieuw af te slui-
ten DVO.  
 
De voorliggende begroting is vooralsnog gebaseerd op de afgesproken methodiek in het 
bedrijfsplan 2012, waarop: 
• een aanpassing op de begrote loonsom wordt toegepast, hiermee sti jgt de begroting met 

ca. € 260.000,= ten opzichte van 2015; 
• alsmede, vanaf 2016 een eff iciency taakstell ing van 10%, dit leidt tot een besparing van 

ca. € 948.500,=. 
 
Daarnaast kent de voorliggende begroting verdergaande ontwikkelingen bij de ODG. Dit 
leidt tot zowel inkomsten als uitgaven. 

 
Ontwikkelingen bij ODG 
 

1.  Leefomgevingssysteem (LOS) 
Om in 2016 de 10% efficiencytaakstell ing te realiseren en de kwaliteit van de producten te 
garanderen, zal uniformering van de informatiehuishouding een randvoorwaarde zijn. 
ODG is in 2015 bezig, samen met RUD Drenthe, een Leefomgevingssysteem (LOS) aan te 
schaffen. Het Algemeen bestuur heeft in 2014 ingestemd en het aanbestedings-bedrag 
goedgekeurd. 
 
In 2016 is het eigen LOS operationeel. Dit betekent voor ODG: 
• Stroomlijning/afstemming met de deelnemers waardoor dienstverlening aan de voorkant, 

bij onderhandenwerk en aan de achterkant door de Omgevingsdienst optimaal is; 
• Volledige digitale archivering volgens het substitutieprincipe voor de deelnemers die 

ODG daartoe hebben gemandateerd; 
• Stroomlijning bedrijfsprocessen van ODG met een gunstig effect op eff iciency van deel-

nemers (vooral lagere kosten front-off ice, postkamer, l icencies en archivering) 
 

2.  Producten en Diensten Catalogus (PDC) 
Afronding van de PDC staat gepland voor oktober 2015. Dan is de PDC belangrijk bij het 
opstellen van de DVO’s 2016. 
PDC bestaat uit een kwalitatieve beschrijving van de te leveren producten aan opdracht-
gevers. Verder worden er kentallen voor ingebrachte taken vastgesteld Uitvoering van ta-
ken, producten en diensten gebeurt voor alle deelnemers uniform. 
Vanuit de 24 DVO’s wordt het Uitvoeringsprogramma (UVP) 2016 opgesteld. Hiermee zal de 
begroting 2017 worden opgesteld. 
 
Financiële gevolgen voor de gemeente Haren: 
Bovenstaande zal niet leiden tot f inanciële consequenties voor gemeente Haren. Grote ont-
wikkelingen zijn al goedgekeurd door het Algemeen bestuur. 
 
Het in gebruik nemen van het Leefomgevingssysteem (LOS) medio 2015 zal leiden tot een 
eff iciëntere manier van werken bij ODG. Dit is noodzakeli jk gelet op eff iciency-taakstell ing 
van 10% voor het primaire proces, in 2016. Hiermee wordt het ODG-product goedkoper.
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Advies/voorstel 

1.  De ontwerpbegroting 2016 van de Omgevingsdienst Groningen voor kennisgeving aan te 
nemen; 

2.  Geen zienswijzen tegen de ontwerpbegroting 2016 in te dienen. 
 
Haren, 27 mei 2015. 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 P. van Veen, 
burgemeester 

 
 


