Van: Isabelle Diks <Isabelle.Diks@groningen.nl>
Datum: 28 juni 2021 om 17:10:27 CEST
Aan: "Rijzebol I.J.J." <I.J.J.Rijzebol@provinciegroningen.nl>
Onderwerp: Inbreng gemeente Groningen voor vergadering Algemeen Bestuur Omgevingsdienst
Groningen d.d. 1 juli 2021

Geachte heer Rijzebol,

Helaas ben ik verhinderd om, als vervanger van wethouder Chakor, de vergadering van het AB van de
Omgevingsdienst Groningen, 1 juli aanstaande, bij te wonen.

Niettemin wil ik u graag een paar overwegingen meegeven:
•

•

•

Jaarrekening (en begrotingswijziging 2021): ons college heeft uw Dagelijks Bestuur per brief laten
weten dat we het positieve resultaat (€609.000) graag in zijn geheel willen bestemmen voor
gedeeltelijke restitutie van de deelnemersbijdragen. De deelnemers hebben allemaal grote
moeite om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen, alle beetjes helpen. Het DB heeft er
voor gekozen dit niet over te nemen. Ik verzoek u het standpunt van de gemeente Groningen bij
het Algemeen Bestuur ter tafel te brengen.
Voorjaarsnota: hoewel ik kan instemmen met de Voorjaarsnota, wil ik u er op wijzen dat, zolang
de nieuwe reglementen voor de GR nog niet door alle deelnemers zijn goedgekeurd, het AB pas
kan besluiten, nadat de raden en staten gelegenheid hebben gekregen om bezwaren en
bedenkingen in te brengen. Dit is een goede gelegenheid om de collega’s die nog niet hebben
ingestemd dringend te vragen hierover een besluit te nemen.
Begroting 2022 inclusief zienswijzen: uw Dagelijks Bestuur heeft ervoor gekozen om geen
opvolging (in termen van begrotingswijzigingen) te geven aan de zienswijzen en reacties van de
deelnemers. Hoewel op alle inbreng ongetwijfeld voor- en tegenargumenten te bedenken zijn, is
het algemene beeld duidelijk: de deelnemers staan financieel zwaar onder druk en hebben
moeite met de deelnemersbijdrage. Daartegen staat een beeld dat de ODG financieel buiten
schot blijft. Om tegemoet te komen aan de budgettaire wensen van veel van de deelnemers, doe
ik u de suggestie om in het AB de mogelijkheid van een taakstellende bezuiniging voor het jaar
2022 e.v. te bespreken. De financiële pijn voor het komende jaar wordt daarmee niet aangepakt,
maar het doet wel recht aan de gevoelens van de deelnemers die een zienswijze hebben
ingediend.

Met vriendelijke groet,

Isabelle Diks, MA
wethouder gemeente Groningen
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