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Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Omgevingsdienst Ontwerpbegroting 2023, financiële verordening ODG 2022 en concept 
jaarrekening 2021 (collegebrief 18 mei 2022)
Omgevingsdienst-Ontwerpbegroting-2023-financiele-verordening-ODG-2022-en-concept-
jaarrekening-2021 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
René Brilhuis (beleidsmedewerker), 050 367 1295, rene.brilhuis@groningen.nl 
Rick Pos (bestuursadviseur), 050 367 6392, rick.pos@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Tijdens een beeldvormende sessie op 25 mei jl is de raad bijgepraat over de stand van zaken van de 
Omgevingsdienst Groningen door de directeur. Wat nu voorligt zijn de ontwerpbegroting voor 2023 
en de ontwerp financiële verordening (waar de raad een zienswijze bij kan indienen), en de concept 
jaarrekening over 2021 (ter kennisname). De ontwerpbegroting van 2023 is een sluitende begroting. 
Voor de in de ontwerpbegroting 2023 opgenomen deelnemersbijdrage van Groningen is dekking. 
Echter, uit de concept-jaarrekening blijkt dat er in 2021 een tekort van €274.000 gerealiseerd. Bij 
vaststelling van de definitieve jaarrekening wordt het Algemeen Bestuur voorgesteld om het tekort 
te dekken uit de Algemene Reserve. Naar verwachting zal hierdoor op termijn de Algemene Reserve 
niet toereikend zijn om alle risico’s te dekken. De ODG verwacht daarom dat het nodig zal zijn om 
hiervoor maatregelen te treffen. In overleg met de deelnemers zullen door de ODG voorstellen 
worden voorbereid voor besluitvorming bij de aanstaande Najaarsnota van de ODG. Verder is de 
huidige deelnemersbijdrage gebaseerd op de minder complexe milieutaken onder de huidige wet- en
regelgeving verwerkt. Er zal een businesscase worden opgesteld om de consequenties voor de 
inbreng van het basistakenpakket onder de Omgevingswet in kaart te brengen. Op basis van de 
uitkomsten daarvan zal eind 2022 een voorstel worden gedaan voor wijziging van de begroting van 
de Omgevingsdienst. Op dit moment ziet het college geen aanleiding om een zienswijze bij de 
concept-begroting voor te stellen. Bij de concept financiële verordening heeft het college ook geen 
opmerkingen. 

Officieel was er tot 27 mei jl. voor de raad gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Gezien de late
aanlevering van de stukken kon agendering echter niet op tijd plaatsvinden. Dat betekent echter niet 
dat het desgewenst alsnog (eind juni) indienen van een zienswijze zinloos is. Als de raad daartoe 
besluit, zal het college die inbrengen bij de ODG. Als de zienswijze wordt gehonoreerd kan dat leiden 
tot een begrotingswijziging achteraf.
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Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Het college ziet op dit moment geen aanleiding tot een zienswijze.

Voorgeschiedenis / dossier
…

Nadere informatie
…
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