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Voorgesteld raadsbesluit  

De raad besluit 

de zienswijze Omgevingsdienst Groningen Ontwerpbegroting 2020 vast te stellen. 
  

 Als uw tekst niet meer in dit vak past, klik dan hier voor het vervolg voorstel raadsbesluit

 

 Samenvatting   

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen heeft de ontwerpbegroting 2020 vastgesteld. 
Artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling biedt haar deelnemers de mogelijkheid een zienswijze op 
de ontwerpbegroting naar voren te brengen. Met het raadsvoorstel vragen we u de door ons opgestelde 
zienswijze vast te stellen. We stellen voor om een deel van het positieve resultaat op de rekening 2018 van 
de Omgevingsdienst Groningen in te zetten om de verhoging van de deelnemersbijdrage 2020 te 
voorkomen. De met de brief aan de Omgevingsdienst ingebrachte zienswijze wordt toegevoegd bij de aan 
het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen aangeboden ontwerpbegroting 2020.  
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

      
 
Aanleiding en doel  

Met het raadsvoorstel bieden we onze zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 aan en vragen we u onze 
zienswijze vast te stellen. Wij hebben over de voorliggende ontwerpbegroting 2020 de volgende zienswijze. 
 
In de ontwerpbegroting 2020 wordt voorgesteld om de totale deelnemersbijdrage vanaf 1 januari 2020 

- en prijsstijging). De stijging is bedoeld voor 
een viertal ontwikkelingen die de Omgevingsdienst signaleert. Het gaat om het nieuwe financieringsmodel, 
een onderzoek naar arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid, de omgevingswet en IT 
ontwikkelingen. Voorzichtigheidshalve neemt de Omgevingsdienst hiervoor stelposten op. Jaarlijks zal bij 
de kadernota worden afgewogen of de middelen noodzakelijk zijn. De aanvullende bijdrage voor de 

 
 

verwerking van de bij de 

maart 2019 geconcludeerd dat een positief resultaat te prefereren is boven een negatief resultaat, maar 
geeft daarbij ook aan dat het van belang is om scherper aan de wind te zeilen. 
 
Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van de jaarrekening 2018 in de vergadering van 5 juli 2019, 
heeft het Algemeen Bestuur op 29 maart 2019 besloten om een gedeelte van het positieve resultaat 

 
onze provincie. Daarnaast heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het uitvoeren van een onderzoek 
naar de wijze waarop de ODG haar arbeidsvoorwaarden kan verbeteren. Hiervoor wordt een aparte reserve 

 
 
 

 
Kader   

De gemeente Groningen is toegetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Groningen. 
De Omgevingsdienst Groningen is ingesteld om vergunningverlenende, toezichthoudende en 
handhavingstaken op het gebied van het omgevingsdomein voor de deelnemers uit te voeren, waarmee de 
deelnemers de kwaliteit van de uitvoering van deze taken willen verbeteren. 
 
In artikel 34 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het dagelijks bestuur van de 
Omgevingsdienst voor 1 april een ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Groningen voor het 
komende kalenderjaar toezendt aan de raad van de deelnemende gemeenten. De deelnemers kunnen 
binnen 8 weken na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijzen uiten. 
 
Gezien het vergaderschema van de raad lukt het niet om binnen de beschikbare termijn van 8 weken dit 
onderwerp in de raad te agenderen. Met de brief aan het Dagelijks Bestuur maken we onze voorgestelde 
zienswijze aan het Algemeen Bestuur kenbaar. Over uw beslissing informeren we het Dagelijks Bestuur van 
de Omgevingsdienst.  
 

 
Argumenten en afwegingen   

Omgevingsdienst gevraagd om in beeld te 
brengen wat de mogelijkheden zijn om de verhoging van de deelnemersbijdrage in 2020 te voorkomen 
door een deel van het resterende rekeningresultaat 2018 in te zetten. De uitkomsten kunnen worden 
betrokken bij de definitieve besluitvorming in juli 2019. Dit biedt ook de mogelijkheid om de geconstateerde 
ontwikkelingen inclusief de financiële consequenties nader uit te werken voor 2021 en verder. Een 
verhoging van de deelnemersbijdrage vanaf 2021 dient daarbij opnieuw te worden beoordeeld. Het zijn 
immers nu nog stelposten die nader afgewogen en besloten moeten worden. Hierdoor wordt op dit 
moment een aanvullende opgave voor de gemeentebegroting 2020 en verder voorkomen. Dit is wenselijk 
gelet op de financiële positie van de gemeente Groningen.   
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Wij stellen u voor de volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst in te 
dienen: 

1. Een deel van het resterende rekeningresultaat 2018 in te zetten om een verhoging van de 
deelnemersbijdrage in 2020 te voorkomen. 

2. De geconstateerde ontwikkelingen nader te onderzoeken en af te wegen en de structurele financiële  
consequenties mee te nemen in de ontwerp begroting 2021. Een verhoging van de 
deelnemersbijdrage vanaf 2021 dient daarbij opnieuw te worden beoordeeld. 

3. Daarbij rekening te houden met het feit dat de financiële armslag van de gemeente beperkt is en de 
Omgevingsdienst de afgelopen jaren meerdere keren extra middelen heeft ontvangen.   

 
 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie   

n.v.t 
 
Financiële consequenties   

Indien de ontwerpbegroting 2020 van de Omgevingsdienst overeenkomstig wordt besloten dan betekent dit 
000 met ingang van 2020. Het gemeentelijk aandeel 

 

 
Overige consequenties   

n.v.t 
 
Vervolg   

De met de brief aan de Omgevingsdienst ingebrachte zienswijze wordt toegevoegd bij de aan het Algemeen 
Bestuur van de Omgevingsdienst Groningen aangeboden ontwerpbegroting 2020.  
 
Lange Termijn Agenda   

nee 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 
Peter den Oudsten     Diana Starmans 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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