
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Bijgaand ontvangt u, met verwijzing naar de Wet gemeenschappelijke 

regeling (Wgr), de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst 

Groningen. De Wgr biedt de deelnemers de mogelijkheid een zienswijze op 

de ontwerpbegroting naar voren te brengen.  

We hebben ook de concept jaarrekening 2019 van de ODG ter informatie 

meegezonden. De reden daarvoor is dat beide documenten met elkaar 

samenhangen.  Na accountantscontrole zal het Dagelijks Bestuur de 

jaarrekening in juli ter vaststelling voorleggen aan het Algemeen Bestuur. 

 

Met het toezenden van de ontwerpbegroting 2021 heeft de ODG eveneens 

aangegeven dat de gebruikelijke informatiebijeenkomst voor de raden om een 

toelichting te geven en vragen te beantwoorden, niet mogelijk is vanwege de 

landelijke maatregelen rondom COVID-19. In overleg met de Groninger 

Griffierskring onderzoekt de ODG de mogelijkheden van een digitale 

interactieve sessie met raadsleden. 

 

De ontwerpbegroting van 2021 is een sluitende begroting. Er wordt uitgegaan 

van een geïndexeerde stijging van kosten. De bijdragen van de deelnemers 

zijn gebaseerd op de bedragen die bij de oprichting van de 

gemeenschappelijke regeling zijn ingebracht (input financiering). Voor de 

begrote bedragen van Groningen is dekking. 

 

Wij hebben op de voorliggende ontwerpbegroting verder geen inhoudelijke 

opmerkingen. Daarom adviseren wij om geen zienswijze op de 

ontwerpbegroting 2021 in te brengen. 
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Op dit moment wordt gekeken naar de definiëring van de basistaken van 

ODG onder de omgevingswet en wordt een andere financieringsstructuur 

ontwikkeld die gebaseerd is op output financiering. Over de effecten die dat 

heeft op de deelnemersbijdrage zullen wij u informeren zodra daar 

duidelijkheid over ontstaat. 

 

Wij vertrouwen er op u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

loco-burgemeester,     secretaris, 

Roeland van der Schaaf    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


