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Voorstel

1.
2.

Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2021 van de OOG en daarop geen zienswijzen in
te dienen.
De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de
meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2020.

Inleiding:

De ontwerpbegroting 2021 geeft inzicht in de financiële verwachting voor de komende jaren van de
OOG. De begroting is opgesteld aan de hand van de kaderbrief 2021, op basis van het huidige
takenpakket en het bestaande financieringsmodel (input financiering). In de Kadernota is door het
bestuur aangegeven dat de OOG rekening houdt met de financiële situaties van veel gemeentes. In
de begroting is dat concreet terug te zien in de bezuiniging op materiële kosten en in de teruggave
van de voormalige aardbevingsreserve.
Beoogd effect:

Het in de gelegenheid stellen van de raad om zienswijzen naar voren te brengen op de
ontwerpbegroting 2021 bij het Algemeen Bestuur van de OOG.
Argumenten:
l. Zienswijzen

De bevoegdheid van de raad om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting is gebaseerd
op artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en het bepaalde in de
Gemeenschappelijke Regeling OOG.
Kanttekeningen:

Op 14 juni 2019 heeft het Algemeen Bestuur besloten dat de begroting nog niet op basis van de
outputfinanciering kan worden opgesteld. De reden is dat de randvoorwaarden, om de financiële
doorrekening te kunnen maken, op dit moment nog niet volledig zijn gerealiseerd.
De Omgevingsdienst (OOG) stelt in het voorjaar 2020 de begroting 2021 op. Dit betekent dat er altijd
onvoorziene effecten zijn die op het moment van het opstellen van de begroting nog niet in geld te
vertalen zijn. Er is daarvoor op dit moment nog te weinig informatie. Voor de begroting 2021 zijn dit:
1. Loon- en prijsstijgingen (uiteindelijke onderhandelingsresultaten CAO).
2. Effecten invoering Omgevingswet.
3. Effecten invoering Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.
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4.

Herindeling gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

5.

Aanbesteding VTH-zaaksysteem.

Financiën:

Uit de ontwerpbegroting 2021 van de ODG blijkt dat er voor de komende jaren een sluitende
meerjarenbegroting ligt. Hiervoor dient er in 2021 wel€ 137.000,-- aan de reserves te worden
onttrokken. Deze onttrekking was overigens al opgenomen in de meerjarenbegroting 2020 - 2023.
Vanaf 2021 zullen de structurele lasten toenemen met een gewogen 3,22%, bestaande uit enerzijds
loon- en prijsstijging en anderzijds enige bezuinigingen op kosten onderhoud en werk derden. De
bijdrage van de gemeente zal de eerstkomende jaren echter praktisch niet verhoogd worden. De
oorzaak hiervan is gelegen in de teruggave van overbodig geworden reserve ad€ 112.000,-- welke als
korting over de deelnemende gemeenten verrekend wordt in 2021. De voornaamste oorzaak in de
jaren na 2021 is echter de structurele stijging van de bijdrage van de provincie Groningen ad
€ 650.000,-- als gevolg van structureel meerwerk.
Hieronder in de tabel de effecten van deze wijzigingen op de deelnemersbijdragen in de
meerjarenbegroting van de gemeente. De geactualiseerde bijdragen zullen, na vaststelling van de
begroting door het AB, worden verwerkt in de komende gemeentelijke meerjarenbegroting 20212024.

Opgenomen in MJB
Begroting ODG
Wijziging bijdrage

2021
2022
2023
2024
701.724
722.792
739.060
739.060
697.874
724.836
746.581
768.978
--------------------2.044
7.521
29.918
-3.850

Uitvoering:

Het voorstel aan de raad is om af te zien van het indienen van zienswijzen op de ontwerpbegroting
2021 van de ODG. Indien de raad er toch voor kiest om zienswijzen in te dienen, dan moeten die
uiterlijk 31 mei 2020 worden aangeboden aan het Dagelijks Bestuur van de ODG. Het Dagelijks
Bestuur zal in haar vergadering van 19 juni 2020 de ontwerpbegroting 2021, inclusief de reactie op
de zienswijzen, ter besluitvorming aanbieden aan het Algemeen Bestuur. Op 3 juli 2020 neemt het
Algemeen Bestuur een besluit over de ontwerpbegroting 2021, inclusief de reactie op de zienswijzen.
Communicatie:

Indien de raad ervoor kiest om zienswijzen in te dienen, dan zal de ODG daar schriftelijk over worden
geïnformeerd.
Bijlagen:

•
•

Ontwerpbegroting 2021 van de ODG.
Begeleidende brief van de ODG.

burgemeester en wethouders van Veendam,

burgemeester,

secretaris,

S.B. Swierstra

M. Schamper
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De raad der gemeente Veendam
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 07-04-2020

besluit
1.

2.

Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 van de ODG.
De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de budgetten in de
meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2020.

Besloten in de openbare vergadering van 25-05-2020

De raad voornoemd,

Voorzitter,

Griffier,

S.B. Swierstra

A.A. Swart
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