
 

 

 

Geachte heer Van Veelen, 

 

 

 

Op 26 maart ontvingen wij, in afschrift  uw  ontwerpbegroting 2016, en stelt 

u de gemeenteraad  in de gelegenheid om hun zienswijze op de 

ontwerpbegroting 2016 naar voren te brengen. Gezien het vergaderschema 

van de raad lukt het niet om voor de door u gevraagde datum van 15 mei dit 

onderwerp in de raad te agenderen. 

Met deze brief maken we ons voorstel aan de raad over een in te dienen  

zienswijze aan u kenbaar. Het onderwerp zal in de raadsvergadering van 29 

mei aan de orde komen. Over de uitkomst zult u daarna worden 

geïnformeerd. 

 

Het uitgangspunt dat voor de berekening van de begrote loonsom 2013/2014 

en 2015 is gebruikt wordt losgelaten. Het betreft namelijk het uitgangspunt 

om per functieschaal het aantal maximale periodieken minus 3% (methode 

Provincie) te hanteren. Uit de personeelsgegevens blijkt dat in 2015 ca. 85% 

van de medewerkers het maximum aantal periodieken heeft bereikt. Verder 

zijn een aantal medewerkers bij de definitieve plaatsing in een hogere 

functieschaal terecht gekomen. Beide effecten zorgen voor hogere 

loonsommen van het primaire proces en de personele overhead van totaal  € 

264.000. Bij de oprichting van de Omgevingsdienst Groningen is afgesproken 

dat deze kosten worden opgevangen binnen het eigen personeelskostenbudget 

van de Omgevingsdienst Groningen. Verder is bij de oprichting de 

salarisschaal minus 3% de norm geweest. Daarnaast is er veel vacatureruimte 

meegegeven waarmee de Omgevingsdienst Groningen zelf hun 

personeelsbeleid kan vormgeven. Tot slot wordt hierdoor de efficiencykorting 

van 10% lager.   

 

 
 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 
  Zienswijze Ontwerpbegroting 2016 

 
  

 

 Dagelijks bestuur Omgevingsdienst Groningen 

W. Van Veelen 

Postbus 97   

9640 AB  VEENDAM 

 

  (050) 367 12 95       4968569 

  29-05-2015     24 maart 2015    2015-0019 

     

 



  

2 van 2 

Zienswijze Ontwerpbegroting 2016 

   

   

 
 
 

 

De gewijzigde systematiek leidt tot hogere loonkosten (€ 264.000). Dit is een 

structureel nadeel in de meerjarenbegroting van de Omgevingsdienst 

Groningen. De hogere loonkosten moeten binnen de begroting van de 

Omgevingsdienst Groningen worden opgelost. 

 

Wij verzoeken u dan ook om de begroting 2016 hier op aan te passen. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 
de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Peter Teesink 

 


