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Omschrijving bijlagen: (1) conceptjaarrekening 2019 en (2) ontwerpbegroting 2021
Onderwerp
Jaarstukken Omgevingsdienst Groningen (ODG)
Besluit
1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 van de ODG.
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting.
Samenvatting
Elk jaar stelt de ODG een jaarrekening en begroting vast.
De Wet gemeenschappelijke regelingen geeft de raad de mogelijkheid een zienswijze tegen de
ontwerpbegroting in te dienen. Er is geen aanleiding om van deze mogelijkheid gebruik te maken.
Relatie met Programmabegroting/beleid
N.v.t.
Motivering / alternatieven
Hieronder gaan wij kort in op de conceptjaarrekening en de ontwerpbegroting.
Conceptjaarrekening
De conceptjaarrekening ligt ter informatie aan u voor.
De conceptjaarrekening laat een bescheiden positief resultaat zien. De ODG heeft het afgelopen jaar de
deelnemersbijdragen niet hoeven te verhogen, anders dan reguliere loon- en prijsstijgingen. De ODG heeft
de afgelopen jaren ook geen negatief resultaat behaald waarbij naderhand de deelnemers om een extra
bijdrage moest worden gevraagd.
Ontwerpbegroting
De ontwerpbegroting is opgesteld op basis van het huidige takenpakket en het bestaande
financieringsmodel (inputfinanciering).
De belangrijkste onzekerheden die in de ontwerpbegroting zitten, staan vermeld op pagina 3 van de
ontwerpbegroting. Dit zijn:
- loon- en prijsstijgingen;
- effecten invoering Omgevingswet;
- effecten invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen;
- herindeling gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum;
- aanbesteding VTH-zaaksysteem.
Deze onzekerheden kunnen een behoorlijke financiële impact hebben.
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In paragraaf 5.1 (Weerstandsvermogen en risicobeheersing; pagina 17) van de ontwerpbegroting zijn de
financiële risico’s in beeld gebracht en in geld uitgedrukt. We moeten ons hierbij realiseren dat de bedragen
die daar als risico worden genoemd jaarlijkse bedragen zijn, terwijl het weerstandsvermogen in de reserves
zit. Sommige risico’s kunnen zich structureel voordoen waardoor het weerstandsvermogen snel kan
afnemen.
Wat betreft de deelnemersbijdragen: in onze eigen meerjarenraming hebben wij voor 2021 op basis van
eerdere ODG-begrotingen € 505.091 als deelnemersbijdrage begroot, plus € 25.000 voor meerwerk. De
raming in de ontwerpbegroting van de ODG laat voor 2021 een bijdrage van € 502.229 zien. Dat is dus
gunstig. Ook voor 2022 en 2023 wijken de ramingen niet veel af, maar omdat de ODG werkt aan een
financieringsmodel dat gericht is op output, zegt dit niets. Zodra bekend is wat het nieuwe
financieringsmodel voor onze bijdrage aan de ODG zal betekenen, komen wij hierop bij u terug.
De ontwerpbegroting geeft wat ons betreft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen.
Financiën
Zie bij ‘Motivering / alternatieven’.
Aanpak / uitvoering
Uw besluit zal ter kennisneming naar de ODG worden gestuurd.
Wedde, 21 april 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
gemeentesecretaris

J.W. Velema,
burgemeester
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No.
De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 21 april 2020, no. Z/20/105015/D-286745, afdeling
Ruimte;

besluit:

1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2019 en de ontwerpbegroting 2021 van de ODG.
2. Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van 24 juni 2020.
De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter
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