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Voorgesteld raadsbesluit

De raad besluit:
1. De geraamde bedragen in de ontwerpbegroting van de
Omgevingsdienst Groningen 2021 voor kennisgeving aan te nemen en
naar aanleiding van de ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen
2021 geen zienswijzen in te brengen
2. De bijdrage voor 2021 en volgende jaren mee te nemen in de
op te stellen begroting 2021 en de bijbehorende meerjarenraming.

Samenvatting

De Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG) voert sinds 1 november
2013 het basistakenpakket uit voor de gemeente Oldambt. De gemeente
neemt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen deel aan de ODG.
De begroting van de ODG wordt opgesteld op basis van de
inputfinanciering van de deelnemers. De deelnemers zijn alle Groninger
gemeenten en de Provincie Groningen. Voor de begroting van 2021 is
uitgegaan van het takenpakket 2020 en het bestaande financieringsmodel.
Er zijn geen substantiële wijzigingen in de ontwerpbegroting 2021
aangebracht ten opzichte van voorgaande jaren. De stijging van de
deelnemersbijdrage is te wijten aan indexeringen. Daartegenover staat dat
er een incidentele lastenverlaging voor de deelnemers is van €112.000,-.
Deze dekking komt uit de bestemmingsreserve Herijking 14-12-2018
voormalig reserve Aardbevingen.
De ontwerpbegroting 2021 van de ODG heeft een positief gevolg voor de
gemeentelijke begroting van € 2.500,-.

Bijlage(n)

1. Brief Colleges van B&W en GS concept jaarrekening 2019 en
Ontwerpbegroting 2021 Omgevingsdienst Groningen
2. Ontwerp begroting Omgevingsdienst Groningen 2021
3. Concept jaarstukken 2019

TOELICHTING
Inleiding
De Omgevingsdienst Groningen (hierna ODG) voert sinds 1 november 2013 het basistakenpakket uit voor
de gemeente Oldambt. De gemeente neemt conform de Wet gemeenschappelijke regelingen deel aan de
ODG. Dit betekent dat de gemeenteraad van Oldambt zienswijzen op deze begroting kan uiten. In de als
bijlage 1 bijgevoegde brief, biedt het Dagelijks Bestuur (hierna DB) van de ODG de ontwerpbegroting
2021 ter kennisname aan de raad aan, met het verzoek om zienswijzen voor 31 mei 2020 te uiten.
Motivatie
De begroting van de ODG wordt opgesteld op basis van de inputfinanciering van de deelnemers. De
deelnemers zijn alle Groninger gemeenten en de Provincie Groningen. Voor de begroting van 2021 is
uitgegaan van het takenpakket 2020 en het bestaande financieringsmodel. In 2021 richt de bedrijfsvoering
van de ODG zich, naast de reguliere taken, specifiek op o.a. het voorbereiden van een nieuw
financieringsmodel en het ontwikkelen van de informatie technologie.
Financieel
Er zijn geen substantiële wijzigingen in de ontwerpbegroting 2021 aangebracht ten opzichte van
voorgaande jaren. De stijging van de deelnemersbijdrage is te wijten aan indexeringen. Daartegenover
staat dat er een incidentele lastenverlaging voor de deelnemers is van €112.000,-. Deze dekking komt uit
de bestemmingsreserve Herijking 14-12-2018 voormalig reserve Aardbevingen. Deze korting wordt
gegeven vanwege de moeilijke financiële situatie waarin alle deelnemers verkeren.
In de gemeentelijke begroting 2020 - 2023
Begroot
Bijdrage
2020
2021
2022
Gemeente Oldambt
€ 429.655 € 446.332 € 459.733

2023
€ 470.080

Begroot door de ODG in de concept begroting 2021
Bijdrage
2021
2022
2023
2024
Gemeente Oldambt
€ 443.884 € 461.033
€ 474.864 € 489.110
Geconcludeerd kan worden dat de ontwerpbegroting 2021 van de ODG een positief gevolg heeft voor de
gemeentelijke begroting van € 2.500,-.
Financieringsmodel (ter informatie, geen beslispunt)
In de voorliggende begroting 2021 wordt nog uitgegaan van het huidige financieringsmodel. Er wordt al
langer gesproken over wijziging van dit financieringsmodel. De planning was erop gericht 1 januari 2020
alle randvoorwaarden te hebben ingevuld, zodat er gedurende (een deel van) het jaar 2020 getest kon
worden met het nieuwe financieringsmodel. Het blijkt dat een aantal onderdelen achterloopt op de
planning, vanwege de volgende redenen:
- De discussie over de omvang van het basistakenpakket onder de Omgevingswet wordt zowel
lokaal als landelijk gevoerd. Afhankelijk van het standpunt dat het Algemeen Bestuur zal innemen,
zullen deelnemers en de ODG nog diverse vervolgstappen moeten zetten.
- De kengetallen voor de bulk van de producten zijn eind april gereed en getoetst. Daarnaast

moeten afspraken gemaakt worden over de afname van diensten en de omvang en verdeelsleutel
van collectieve taken.
De verwerking van beide onderdelen in berekeningen, inclusief toepassing van beleid op de bekende
inrichtingen, neemt vervolgens enige tijd. Naar verwachting zijn in juli de deelnemersbijdragen en
herverdeeleffecten inzichtelijk. In december dient daarover de besluitvorming gereed te zijn ten behoeve
van de begroting 2022 (voor 1 april naar Raden en Staten).
Het Dagelijks Bestuur hecht veel waarde aan het uitgangspunt "liever goed dan snel". Zij is van mening
dat het gesprek over herverdeeleffecten gevoerd moet worden op basis van cijfers die een goede en
getoetste onderbouwing kennen, en stelt daarom voor de ingangsdatum van 1 januari 2022 te hanteren.
Voor komend jaar betekent dit dat er druk op de ketel blijft in de voorbereidingen, 2021 staat in het teken
van schaduwdraaien en ervaring opdoen.

Betrokkenheid (externe) partners
Naast de Omgevingsdienst Groningen zijn er geen andere partners betrokken.
Consequenties
De genoemde bijdragen van Oldambt worden verwerkt in de begroting.
Vervolg
n.v.t
Winschoten, 21 april 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt,

Herman Groothuis
Secretaris

Cora-Yfke Sikkema
Burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Oldambt,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 april 2020

Besluit
1. De geraamde bedragen in de ontwerpbegroting van de
Omgevingsdienst Groningen 2021 voor kennisgeving aan te nemen en naar
aanleiding van de ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen
2021 geen zienswijzen in te brengen
2. De bijdrage voor 2021 en volgende jaren mee te nemen in de
op te stellen begroting 2021 en de bijbehorende meerjarenraming.
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Winschoten, 25 mei 2020
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Jelte van der Meer
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Cora-Yfke Sikkema
Voorzitter

