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Beschrijving:
De ontwerpbegroting 2021 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 2020. Wij hebben van één deelnemer een zienswijze ontvangen.
De gemeenteraad van Pekela heeft de volgende zienswijze ingediend op de ontwerpbegroting 2021:

In de begroting van de komen jaren 2021 – 2024 wordt er binnen de begroting van de ODG een loonen prijsindexatie van rond de 3% toegepast. Gezien de financiële situatie van veel deelnemende
gemeenten verzoeken wij u om deze indexatie achterwege te laten, zodat een stijging van de
gemeentelijke bijdrage achterwege kan blijven.
Het bestuur begrijpt het verzoek om de indexatie van 3% achterwege te laten vanwege de financiële
moeilijkheden bij de diverse gemeenten. Het bestuur kan helaas niet tegemoet komen aan dit verzoek.
De ODG dient (op basis van de BBV) realistisch en sluitend te begroten. De realiteit is dat door de caoen prijsstijgingen de kosten jaarlijks een paar procent toenemen. De huidige formatie binnen de ODG is
net toereikend om de gestelde taken, conform de gestelde eisen, uit te voeren. Het niet doorrekenen
van de cao- en prijsstijgingen zou een bezuiniging als consequentie hebben, in een dienst waar de
(financiële) bodem nagenoeg bereikt is. De dienst moet prioriteren in de productie om de vastgestelde
begroting te kunnen blijven halen. De dienst heeft daarnaast de opdracht om zich verder te
professionaliseren, in te spelen op (wettelijke) veranderingen en de dienstverlening blijven verbeteren
en garanderen voor de opdrachtgevers. De mogelijkheden voor bezuinigingen zijn beperkt (inhuur) en
hebben direct consequenties voor de kwaliteit en/of ontmanteling van eerder gedane investeringen. In
een periode van grote dynamiek in wetgeving en actuele milieu-onderwerpen, kiest het bestuur hier niet
voor. Voor 2021 worden geen extra middelen gevraagd. Om tegemoet te komen aan de wens om voor
2021 te bezuinigen, heeft het bestuur voorgesteld om een reserve van € 112.000 te gebruiken om de
deelnemersbijdrage 2021 te verminderen en € 89.000 van het resultaat 2019 na rato terug te laten
vloeien naar de deelnemers in 2020.
Het volgende wordt voorgesteld:


Het verzoek van de gemeenteraad van Pekela om de loon- en prijsindexatie van rond de 3%
achterwege te laten niet te honoreren.
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Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:


de Begroting 2021 vast te stellen en deze door te geleiden naar BZK.

Bijlagen:


Begroting 2021



Collegevoorstel gemeente Stadskanaal



Collegevoorstel gemeente Groningen



Raadsbesluit gemeente Pekela



Raadsbesluit gemeente Delfzijl



Raadsbesluit gemeente Midden-Groningen



Raadsbesluit gemeente Oldambt



Statenbesluit Provincie Groningen



Raadsbesluit gemeente Het Hogeland



Collegebesluit gemeente Appingedam



Commissiebesluit gemeente Westerwolde



Raadsbesluit gemeente Westerkwartier



Raadsbesluit gemeente Veendam



Raadsbesluit gemeente Loppersum

Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

