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Aanleiding
Op 14 december 2018 heeft het Algemeen Bestuur het onderzoek, in het licht van de analyse
van de voormalig directeur a.i., naar een structurele verhoging van de deelnemersbijdrage
behandeld. Naar aanleiding daarvan is ingestemd met het volgende voorstel:

‘De omvang van de jaaropdrachten wordt de komende twee jaar voor een aantal
opdrachtgevers verhoogd, door middel van een verhoging van de individuele
deelnemersbijdragen. Meerwerkopdrachten voor meerjarige opgaven worden zoveel mogelijk
structureel gemaakt.’
Voor een aantal opdrachtgevers is de vraag structureel hoger dan de jaaropdrachten. Hiervoor
worden meerwerkopdrachten afgesproken. Bij meerwerk gaat het enerzijds om vraag naar
meer producten dan in de jaaropdrachten opgenomen en anderzijds om tijdrovende dossiers.
In de jaren

2015 t/m 2018 was de gemiddelde omvang van

de (gefactureerde)

meerwerkopdrachten € 445.000 per jaar. De meerwerkopdrachten geven de nodige
problemen voor de ODG (hoge administratieve lasten, geen continuïteit bezetting, dure
inhuur).
Als vervolg zijn de volgende processtappen afgesproken:
1. Met individuele opdrachtgevers in gesprek over:
a. De omvang van de jaaropdrachten
b. De deelnemersbijdrage
2. De individuele deelnemersbijdrage en omvang jaaropdrachten in het bestuur van de
ODG bespreken.
3. Besluitvorming bestuurlijk afhechten via het Dagelijks en Algemeen Bestuur;
4. Afspraken vastleggen in DVO's.
Stand van zaken
In december 2018 en januari 2019 zijn de gesprekken met de individuele opdrachtgevers
gevoerd. Hieruit komt naar voren dat voor een heel aantal opdrachtgevers op dit moment
geen structureel meerwerk wordt voorzien. De gemeenten Westerkwartier en het Hogeland
brengen, zoals bij de business case afgesproken, structureel 15% meer in op het takenpakket.
Met de provincie Groningen, de gemeenten Groningen en Midden- Groningen zijn de
gesprekken nog gaande.

Op 17 januari 2019 heeft het Dagelijks Bestuur aangegeven dat het van belang is dat we het
besluit van het Algemeen Bestuur van 14 december 2018 zo goed mogelijk opvolgen. De ODG
gaat hier de komende maand ook op ambtelijk niveau mee door. Waar nodig zal het Dagelijks
Bestuur, actie ondernemen richting de opdrachtgevers.

