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Ter besluitvorming

Beschrijving:
Hierbij bieden wij de jaarverslagen 2016 Omgevingsdienst Groningen aan. De jaarverslagen geven per
opdrachtgever inzicht in de resultaten over het jaar 2016 van de door de Omgevingsdienst
geaccepteerde opdracht 2016. De jaarverslagen bestaan uit drie hoofdonderdelen, te weten:
- Algemene beschouwing over 2016 (H2);
- Realisatie producten en diensten in 2016 en eventueel meerwerk (H3 en H4);
- Uitvoering van producten en diensten in 2016 die om nadere toelichting vragen (H5).
Voor een nadere toelichting zie bijlage 1 bij deze annotatie.
Alternatieven:
n.v.t.
Advies:
In te stemmen met de 24 voorliggende jaarverslagen.
Vervolgproces:
Zie bijlage 1.
Tijdsplanning:
Zie bijlage 1.
Advies financiën:
n.v.t.
Dekking:
 N.v.t.
Beslispunten:
Instemmen met de Jaarverslagen 2016 Omgevingsdienst Groningen.
Bijlagen:


Bijlage 1: toelichting jaarverslagen 2016

Bijlage 1: Toelichting jaarverslagen 2016
Geacht Algemeen Bestuur,
Hierbij bieden we u de jaarverslagen 2016 aan van de Omgevingsdienst Groningen. De jaarverslagen
geven per opdrachtgever inzicht in de resultaten over het jaar 2016 van de door de Omgevingsdienst
geaccepteerde opdracht 2016. De jaarverslagen bestaan uit drie hoofdonderdelen, te weten:
- Algemene beschouwing over 2016 (H2);
- Realisatie producten en diensten in 2016 en eventueel meerwerk (H3 en H4);
- Uitvoering van producten en diensten in 2016 die om nadere toelichting vragen (H5).
Hoofdstuk 2 is voor alle opdrachtgevers identiek. In dit hoofdstuk wordt op drie onderdelen de
ontwikkelingen geschetst over 2016. In 2016

heeft de evaluatie van de organisatie geleid tot een

Verbeterplan. De laatste 3,5 maand van 2016 is gewerkt aan het realiseren van een aantal projecten die
onderdeel uitmaken van dit Verbeterplan, het resultaat hiervan is opgenomen in dit hoofdstuk.
Daarnaast wordt uiteengezet wat het concern heeft gedaan buiten de primaire producten en diensten,
hierin beschrijven we ook de projecten. Tot slot wordt uiteengezet wat op het gebied van bedrijfsvoering
is waargemaakt.
Hoofdstuk 3 en 4 is afzonderlijk opgesteld voor alle 24 opdrachtgevers. Hierin staat de realisatie van de
producten en diensten centraal en is ook het meerwerk inzichtelijk gemaakt. De cijfers zijn waar
mogelijk voorzien van een toelichting.
Vorig jaar zijn de jaarstukken 2015, jaarverslag en de jaarrekening in één integraal documenten op 24
juni 2016 aangeboden aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming. Dit jaar willen wij niet wachten tot
het moment dat de financiële jaarrekening 2016 rond is, wij willen onze opdrachtgevers eerder
informeren over de gerealiseerde productie in 2016. Om die reden ligt het jaarverslag nu ter
besluitvorming aan u voor.
De opdrachtgevers

zijn gevraagd om eventuele op- en/of aanmerkingen te maken voor 1 februari

jongstleden. Een aantal opdrachtgevers heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben. De opmerkingen
gaan met name over de individuele gedeelten van het jaarverslagen, waarin de cijfers staan
gerapporteerd. Enkele opdrachtgevers hebben behoefte aan een verduidelijking. Op het moment van
schrijven van deze notitie is de Omgevingsdienst Groningen nog in gesprek met de individuele
opdrachtgevers over de op- en aanmerkingen. Waar nodig worden de individuele op- en aanmerkingen
verwerkt in de hoofdstukken 3 en 4.
Dit proces sluit aan bij de paragraaf die is opgenomen in de Financiële Verordening. In de financiële
verordening staat in artikel 8 jaarstukken:

Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af over de uitvoering van de begroting. In de verantwoording
geeft DB aan:
1.
2.
3.

Welke doelstellingen en resultaten zijn bereikt en welke niet en waar deze substantieel afwijken.
Welke goederen en diensten zijn geleverd en wat de relatie was tot de beschikbare gestelde
budgetten.
Welke kosten zijn gemaakt en wat de afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting.

In dit voorliggende jaarverslag wordt ingegaan op de behaalde doelstellingen en resultaten. Inzichtelijk
wordt welke goederen en diensten geleverd zijn. De financiële jaarrekening over 2016 zal conform de
planning in het Algemeen Bestuur van 23 juni a.s. worden ingebracht ter vaststelling.

Te nemen besluiten:
-

Instemmen met Jaarverslagen 2016 Omgevingsdienst Groningen.

