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Ter besluitvorming

Beschrijving:
In de voorjaarsnota rapporteren wij over de actualiteit van de in de begroting opgenomen ramingen en
kijken we vooruit naar de rest van het jaar. In deze voorjaarsnota zijn tevens de begrotingswijzigingen
opgenomen, naar aanleiding van de businesscases 2019 ( Hogeland en Westerkwartier), reserves 2018,
en Brzo Noord.
Stand van zaken:
•

De verwachting is dat de ODG kan afsluiten met een resultaat rond de nullijn (+ 5);

•

Het Brzo programma laat bij voorjaarsnota een positief resultaat zien van € 501.000 zien. De
verwachting is dat aan het einde van het jaar als alle gegevens volledig zijn en de transitie is
gerealiseerd er afwijkingen in het nu geprognotiseerde BRZO resultaat kunnen zijn;

•

De afgesproken productie ligt op schema;

•

De besteding van de bestemmingsreserves verlopen volgens plan. Opgemerkt dient te worden
dat het aantrekken van specialistisch personeel met name bij de afdeling Advies door de krapte
op de arbeidsmarkt een zorgpunt blijft;

•

Bij ongewijzigde situatie wordt bij de Najaarsnota 2019 voorgesteld om € 319.000 van de
diverse bestemmingsreserves door te schuiven naar 2020;

•

Het jaar 2019 staat in het teken van ons voorbereiden op de toekomst en de nieuwe manier van
werken, waarin we met elkaar als ODG en opdrachtgevers duidelijkheid hebben over welke
producten en diensten de ODG levert, wat hieronder wordt verstaan en tegen welke prijs er
geleverd wordt. De ontwikkelingen op dit vlak lopen goed.
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•

Het Algemeen Bestuur stemt in met de Voorjaarsnota 2019.
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