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Inleiding
Op 14 juni 2019 heeft Algemeen Bestuur in een informele vergadering stilgestaan bij het
onderwerp 'sturing- en financiering ODG'. Evert Bovens en Erika Hulst hebben een
terugkoppeling gegeven van de individuele gesprekken die zij hebben gevoerd om de wensen
van de deelnemers in beeld te brengen. Daarnaast is met elkaar gesproken over het
vervolgproces. Ten aanzien van dit laatste is een aantal afspraken gemaakt, die ter vaststelling
in het Algemeen Bestuur op 12 juli 2019 voorliggen.
Discussiepunten
De volgende discussiepunten lagen ter bespreking voor:

1. Deelt u de gestelde conclusies n.a.v. de individuele gesprekken?

Het Algemeen Bestuur deelt de conclusies en die vormen het uitgangspunt voor verdere
uitwerking.

2. Principebesluit over model of eerst herverdeeleffecten in beeld?
Het Algemeen Bestuur besluit om op 10 oktober 2019 een principebesluit te nemen
over het model (incl. afrekenmethode) en medio 2020 over de herverdeeleffecten. Ten
aanzien van dit laatste wordt gesteld dat dit toekomstgericht moet zijn (en niet met
terugwerkende kracht herverdeeleffecten in beeld brengen). Discussies van ten tijde
van de oprichting moeten niet opnieuw gedaan worden.

3. Invoering model in 2021 of in 2022?

Het Algemeen Bestuur geeft de voorkeur aan invoering van het nieuwe
financieringsmodel per 1 januari 2021. Dit betekent dat de begroting 2021 op de oude
manier (inputfinanciering) wordt vormgegeven en dat er een begrotingswijziging volgt

in het najaar van 2020. De raden en Staten moeten over dit proces goed worden
geïnformeerd.

4. Proces: betrekken werkgroep en gemeentesecretarissen

Het Algemeen Bestuur is het eens met het voorstel om de gemeentesecretarissen te
betrekken in het proces om tot een ambtelijk gedragen advies te komen. Daarnaast
besluit het Algemeen Bestuur om vanuit de gemeente Groningen een ambtenaar toe te
voegen aan de werkgroep sturing- en financiering.
*De leden van de werkgroep hebben aangegeven te willen meedenken en adviseren om
te zorgen dat er een evenwichtige en kwalitatief hoogwaardige rapportage ligt dat ter
besluitvorming kan voorgelegd worden, maar willen geen advies hierbij geven over het
te kiezen model. Zij prefereren hierbij een rol als klankbordgroep.

5. Proces: opstellen kengetallen door ODG en eventueel laten toetsen door onafhankelijk
bureau

Het Algemeen Bestuur besluit om de kengetallen te laten opstellen door de ODG en te
laten toetsen door een onafhankelijk bureau. Vanwege financiële (geen rekening mee
gehouden in de begroting) en inhoudelijke (benodigde kennis van ODG situatie en
mogelijk behoefte aan second opinion op het werk) redenen wordt besloten om niet
een onafhankelijk bureau de kengetallen te laten opstellen.

Daarnaast komen nog de volgende zaken aan de orde:
•

•

De Algemeen Bestuursleden zijn verantwoordelijk om hun colleges mee te nemen waar
zij dat nodig achten. Voor de ODG betekent dit dat er in het proces rekening gehouden
moet worden met tijdige aanlevering van informatie (zie bijlage).
Het Algemeen Bestuur geeft aan dat de overhead op een eerlijke manier verdeeld moet
zijn (in relatie tot de takenpakketten) en dat dit ook voor een ieder transparant is.

