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Inleiding
Voor u ligt de ontwerpbegroting 2022. Deze begroting is gebaseerd op de principes van het nieuwe
financieringsmodel en de besluiten die zijn genomen door het Algemeen Bestuur op 5 maart 2021:
1. Invoering financieringsmodel per 1 januari 2022 met een zachte landing van drie jaren + gefaseerde invoering
van de basistaken, waarbij de meldingen Bbk en asbest per 1 januari 2022 worden overgedragen en de minder
complexe milieutaken per 1 januari 2023.
2. Akkoord op de bouwstenen van het financieringsmodel: kengetallen, toepassen van de ondergrens van het U&H
beleid en de impactanalyse basistaken.
3. Akkoord met de efficiencyslag van € 230.000 voor asbesttaken, voor alle deelnemers.
De deelnemersbijdrage (zoals bekend bij de deelnemers in het kader van het nieuwe financieringsmodel) is
geïndexeerd met 2,25% voor loon- en prijsstijgingen. De onderhandelingen hierover zijn nog gaande, daarom is
derhalve hier een stelpost voor opgenomen in de risicoparagraaf.
Met het nieuwe financieringsmodel ontstaat een nieuw systeem: wat de deelnemers (samen) willen met de
leefomgeving en wat er wettelijk gezien nodig is, bepaalt wat de ODG voor de deelnemers doet. Alle Groninger
gemeenten en de provincie hebben daartoe gezamenlijk bepaald wat nodig is voor de leefomgeving in Groningen.
Dit draagt bij aan een gelijk speelveld in de regio Groningen; in alle gemeenten worden bedrijven op dezelfde
manier gecontroleerd en de basis voor vergunningverlening is gelijk.
Kadernota 2022
Het Algemeen Bestuur heeft op 8 oktober de kadernota 2022 vastgesteld. De uitgangspunten van de kadernota
2022 zijn verwerkt in de begroting. Een wijziging ten opzichte van de kadernota is de risicoparagraaf. Er is een
drietal risico's toegevoegd. Namelijk het Register Externe veiligheid, Cao afspraken en nieuw financieringsmodel.
Voor een toelichting hierop verwijzen we naar de risicoparagraaf op blz. 17.

Financieel beeld ontwerpbegroting
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Saldo van baten en lasten
Mutatie reserves
Begroot resultaat
Resultaat

In de begroting van 2022 stijgen de lasten met meer dan € 2,7 miljoen ten opzichte van de begroting van 2021. De
stijging ten opzichte van 2021 wordt veroorzaakt door:
Toename werkzaamheden overdracht taken DEAL

€ 0,4 miljoen

Toename van Brzo-bedrijven

€ 1,1 miljoen

Inbreng van basistaken

€ 0,4 miljoen

Loon- en prijsstijgingen

€ 0,4 miljoen

Tijdelijke inzet reserves

€ 0,3 miljoen

Detachering (zijn ook baten)

€ 0,1 miljoen

Procedure
In de Wet gemeenschappelijke regeling is bepaald dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting opstelt en ter
zienswijze toestuurt naar raden en provinciale staten. In aanvulling hierop is artikel 32 van de nieuwe
gemeenschappelijke regeling bepaalt dat de ontwerpbegroting in het Algemeen Bestuur (op 26 maart 2021) wordt
besproken voordat deze op 1 april 2021 wordt toegestuurd aan de colleges en gedeputeerde staten.
In de Algemeen Bestuursvergadering van 1 juli 2021 worden de zienswijzen behandeld en de begroting 2022 ter
vaststelling aangeboden. Uiterlijk 1 augustus 2021 dient de begroting naar de toezichthouder, het ministerie van
BZK, te worden verzonden.
Advies:
Voorgesteld wordt de ontwerpbegroting 2022 vast te stellen, te bespreken met het Algemeen Bestuur en daarna
te verzenden voor zienswijze naar de deelnemers.
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Beslispunten
1.

De ontwerpbegroting 2022 vast te stellen.

2.

De ontwerpbegroting 2022 door te geleiden naar het Algemeen Bestuur van 26 maart 2021.

3.

De ontwerpbegroting 2022 ter zienswijze te versturen naar de colleges en gedeputeerde staten en de
gemeenteraden en provinciale staten.

Bijlagen:

•

Ontwerpbegroting 2022

Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

