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Ter besluitvorming

Beschrijving:
De ontwerpbegroting 2020 is, conform het gestelde in artikel 33 van de Gemeenschappelijke Regeling,
ter zienswijze voorgelegd aan de raden en staten. De sluitingsdatum voor het indienen van zienswijzen
was 31 mei 2019. Wij hebben van vijf deelnemers een zienswijze ontvangen.
De ODG begrijpt de wens om het positieve resultaat uit 2018 in te zetten om de deelnemersbijdrage in
2020 en/of verder gelijk te houden. Dit mede gelet op de financiële moeilijkheden bij de diverse
gemeenten. Graag wil de ODG tegemoet komen aan deze wens door een gedeelte van het positieve
resultaat in te zetten om de deelnemersbijdrage in 2020 minder te laten stijgen.
Het volgende wordt aan het Dagelijks Bestuur voorgesteld:
•

€ 114.000 (opleidingen en hoger resultaat n.a.v. de accountantscontrole) in te zetten om de
deelnemersbijdrage in 2020 minder te laten stijgen.

•

€ 45.000 in te zetten om de sociale lasten te dekken. Uit de loongegevens van januari 2019 blijkt
dat de sociale lasten, met name de pensioenpremies, 0,5 % hoger zijn dan die in de begroting
2019 zijn meegenomen. Bij het opstellen van de begroting 2019 was dit niet bekend.

•

€ 200.000 in te zetten voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden van de ODG in 2019 en
2020 (zie hiervoor het onderzoek arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid).

•

€ 119.000 LOS doorschuiven naar 2019. De € 400.000 die in 2019 beschikbaar was gesteld is
niet volledig benut, vanwege temporiseren van de planning gezien de huidige ontwikkelingen.
De werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2019. De verwachting is dat het programma eind
2019 is afgerond (in plaats van voor de zomer 2019).

•

Daarnaast nadert het programma LOS zijn afronding en gaan de werkzaamheden in de lijn door.
Naar aanleiding van een quick scan LOS hebben de deelnemers een maximumbedrag van
maximaal € 600.000 ter beschikking gesteld. Zoals er het er nu uitziet, zou hiervan circa
€ 500.000 bij de afronding gebruikt zijn. Dit betekent dat bij de najaarsnota 2019 het restant
terug gegeven kan worden aan de deelnemers. Dit zou de vorm kunnen hebben van een verlaging
van de deelnemersbijdrage in 2020 of 2021.

Bovengenoemde wijzigingen zijn verwerkt in de begroting 2020 en/of in de begrotingswijzigingen 2019.
Bovengenoemde vloeit tevens voort uit de bestemmingsvoorstellen vanuit de jaarrekening 2019, die
apart ter besluitvorming zijn voorgelegd.
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Beslispunten
•

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd in te stemmen met bovengenoemde voorstellen.

•

Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd de begroting 2020 vast te stellen en deze door te
geleiden naar Binnenlandse Zaken.

Bijlagen:
•

Memo voorstel begroting 2020 n.a.v. zienswijzen

•

Begroting 2020

•

Collegevoorstel met zienswijze gemeente Groningen

•

Zienswijze gemeente Pekela

•

Statenbesluit provincie Groningen

•

Raadsbesluit gemeente Delfzijl

•

Raadsbesluit gemeente Appingedam

•

Raadsbesluit gemeente Midden-Groningen

•

Collegevoorstel gemeente Stadskanaal

•

Raadsbesluit gemeente Westerwolde

•

Raadsbesluit gemeente Veendam

•

Raadsbesluit gemeente Het Hogeland

•

Raadsbesluit gemeente Westerkwartier
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