Verkort Collegevoorstel

Voorgesteld collegebesluit
Het college besluit:
Bijgaand raadsvoorstel met de volgende beslispunten:
1. Het financiële effect van de ontwerpbegroting 2019 ad € 15.540,nadelig mee te nemen in de programma begroting 2019 van Oldambt;
2. De geraamde bedragen in de ontwerp (meerjaren) begroting van de
Omgevingsdienst Groningen 2019 en verder mee te nemen in de
(meerjaren) begroting 2019 e.v van Oldambt;
3. Naar aanleiding van de ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen
2019 de raad voor te stellen de volgende zienswijze te uiten:
a. Wij zijn teleurgesteld dat wederom de afgesproken en toegezegde
outputfinanciering in 2019 geen doorgang kan vinden en
waarschijnlijk in de komende jaren ook niet. Het feit dat
outputfinanciering ter discussie wordt gesteld zonder bestuurlijke
afweging en alternatieven, is wat ons betreft niet aanvaardbaar.
en de bij het raadsvoorstel behorende bijlagen ter besluitvorming voor te leggen
aan de raad.
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Toelichting voor het college
De Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG) voert sinds 1 november 2013 het
basistakenpakket uit voor de gemeente Oldambt. Uitgangspunt van het vormen
van de omgevingsdiensten was het realiseren van meer kwaliteit en efficiency
in het toezicht op de meest risicovolle bedrijven en activiteiten.

Afwegingen en eventuele alternatieven voor het college
De voorgestelde zienswijze heeft tot doel om een discussie te initiëren in het Algemeen bestuur van de ODG om tot
een standpunt te komen voor de toekomstige wijze van financiering van de ODG. Er wordt al vanaf de oprichting
van de ODG gesproken over een wijze van financiering dat recht doet aan de uitgangspunten van een efficiënte en
effectieve uitvoeringsdienst. Er is gekozen voor een systeem van financiering op basis van afgenomen producten,
de zogenaamde outputfinanciering.
Nu wordt in de ontwerpbegroting wederom de invoering van outputfinanciering uitgesteld en op basis van
aannames de komende jaren ook. Tevens wordt geuit dat deze wijze van financiering “duur” zou zijn.
Elk jaar wordt hier ambtelijk en ook bestuurlijk over gesproken maar het leidt niet tot een oplossing.
We hopen op basis van deze zienswijze het gesprek te kunnen aangaan om te komen tot een gedragen wijze van
financiering waar zowel de ODG, de gemeenten in hun rol als eigenaar en ook die als opdrachtgever, kunnen leven.

Bijlagen:
- Raadsvoorstel en de bij het raadsvoorstel behorende bijlagen, genummerd van 1 tot en met 2

