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1. Voorstel 

1. Kennis te nemen van de najaarsnota ODG 2017, de directieanalyse en het onderzoek naar het 

LOS; 

2. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de begroting Omgevingsdienst 2018;  

3. college toestemming te verlenen tot het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst Groningen; 

4. Het Algemeen bestuur van de Omgevingsdienst op de hoogte te stellen van beslispunt 2 en 3. 

 

2. Inleiding 

Dit voorstel gaat over de afhandeling van de najaarsnota 2017 welke u ter kennisgeving wordt 

aangeboden. Het tweede onderdeel is de begrotingswijziging 2018 waar uw raad een zienswijze op 

kan indienen. Ten slotte gaat het voorstel in op de voorgestelde wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst (ODG). 

Wijziging begroting ODG 2018 

Door de ODG is de najaarsnota 2017 toegestuurd. Op basis van een analyse van de interim directeur 

ODG is tevens een wijziging van de begroting aan de opdrachtgevers voorgelegd. In de vergadering 

van het Algemeen Bestuur van de ODG op 1 december 2017 is gesproken over de najaarsnota en de 

voorgestelde begrotingswijziging. De najaarsnota 2017 is door de vergadering voor kennisgeving 

aangenomen.  

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling ODG 

Om de Omgevingsdienst beter te laten functioneren en de verhouding klant-leverancier duidelijk 
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vast te leggen is een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR) opgesteld. Nadat het Algemeen 

Bestuur ODG deze heeft vastgesteld, moet de GR  nu door alle Groninger gemeenten en de 

provincie worden vastgesteld om de GR in werking te laten treden. 

3. Publiekssamenvatting 

Wijziging begroting Omgevingsdienst 

In 2017 is een nieuw zaaksysteem, het Leefomgevingsysteem (LOS), in gebruik genomen door de 

Omgevingsdienst waar zowel de gemeenten, provincie als de ODG zelf gebruik van maken. Uit 

verschillende analyses blijkt dat nog geïnvesteerd moet worden in zowel de inrichting als de wijze 

waarop met het LOS wordt gewerkt. Het gaat om:  

• training en scholing van medewerkers van de ODG en de opdrachtgevers  

• oprichten en inbedden van de beheerorganisatie 

• optimalisatie van het systeem 

• extra administratieve ondersteuning 

• verbeteren van de datakwaliteit 

Voor een deel van de extra kosten wordt een extra eenmalige bijdrage gevraagd aan de 

opdrachtgevers door middel van een wijziging van de begroting. Het extra bedrag dat Midden-

Groningen hieraan bijdraagt is  € 106.764,44.  

Door diverse maatregelen zet de ODG erop in om aan het einde van 2018 beter te kunnen sturen op 

basis van gegevens. Zo zouden opdrachtgevers ook moeten profiteren van betere 

informatievoorziening en kan de kwaliteit van dienstverlening door de ODG  worden verbeterd. 

 

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd hoe de Groninger gemeenten en provincie sturing 

geven aan de Omgevingsdienst. In 2016 is een evaluatie uitgevoerd hoe de ODG functioneert. Eén 

van de conclusies was dat de gemeenschappelijke regeling moest worden aangepast. In de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODG in december 2017 is de nieuwe 

gemeenschappelijke regeling vastgesteld, waarop deze aan alle deelnemende raden en staten 

wordt voorgelegd ter instemming. 
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4. Bevoegdheid van de raad 

Wijziging begroting ODG 2018 

Op grond van de gemeenschappelijke regeling en artikel 59, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen heeft de raad altijd de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 

begrotingswijziging. 

Wijziging GR ODG 

Op basis van artikel 51, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

heeft het college toestemming nodig voor het aanpassen van deze GR. De raad heeft de 

mogelijkheid om niet in te stemmen. Daarvoor moet wel sprake zijn van strijd met de wet of het 

algemeen belang, wat hier niet het geval is. 

5. Beoogd effect 

Wijziging begroting ODG 2018 

Om het Leefomgevingssysteem (LOS) goed te laten functioneren heeft het extern bureau A&I de 

Omgevingsdienst geadviseerd te investeren in: 

• training en scholing van medewerkers van de ODG en de opdrachtgevers 

• oprichten en inbedden van de beheerorganisatie 

• optimalisatie van het systeem 

• extra administratieve ondersteuning 

• verbeteren van de datakwaliteit 

 

Zo zouden opdrachtgevers ook moeten profiteren van betere informatievoorziening en kan de 

kwaliteit van dienstverlening door de ODG worden verbeterd. In totaal is hiervoor €1.200.000 

geraamd, waarvan 50%  ten laste komt van de ODG en 50% ten laste van de RUD Drenthe, de andere 

gebruiker van het LOS. 

Wijziging GR ODG 

Vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling ODG in het voorjaar van 2018. 

6. Historische context 

Wijziging begroting ODG 2018 
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Bij de behandeling van de Ontwerp Begroting ODG 2018 in de afzonderlijke raden is door de ODG 

aangegeven dat er in de begroting onvoldoende middelen beschikbaar waren om verbeteringen uit 

het verbeterplan structureel in te bedden. Om het in 2016 vastgestelde verbeterplan uit te kunnen 

voeren was onder andere extra inzet op de ondersteunende functie van de ODG nodig. In de 

ontwerp begroting werd aangegeven dat dit gefinancierd zou worden door een onttrekking uit de 

reserves en door stijging van de deelnemersbijdrage vanaf 2019. 

Op basis daarvan is de begroting aangepast met uitbreiding van de ondersteunende functies. Aan 

deze uitbreiding zijn door het AB twee belangrijke afspraken/ voorwaarden gekoppeld: 

1. Afspraak is dat eind 2019 deze investeringen in de ondersteunende functie worden 

geëvalueerd. Bezien wordt dan of en in welke mate efficiency kan worden ingeboekt. 

2. Indien er de komende jaren een positieve rekeningresultaat wordt gerealiseerd, en de 

continuïteit van de ODG is financieel voldoende gewaarborgd, dan vloeien deze positieve 

rekeningresultaten terug naar de deelnemers. 

In de najaarsnota bleek dat in 2017 nog meer middelen nodig waren om de ondersteuning mogelijk 

te maken en is in de analyse door de directeur a.i. meer gespecificeerd dat meer capaciteit nodig 

was ter verbetering van de inrichting van het LOS. In tegenstelling tot in het voorjaar van 2017 was 

verwacht, bleek bij de Najaarsrapportage de Algemene Reserve van de ODG onder de 5% te duiken. 

Wijziging GR ODG 

Bij het starten van de ODG in 2013 is de oorspronkelijke Gemeenschappelijke Regeling vastgesteld. 

De hoofdlijnen van oorspronkelijke regeling zijn nog steeds van toepassing. Wel is de regeling in 

2016 aangepast vanwege aanpassingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).  

7. Argumenten 

Najaarsnota 2017 

In de Najaarsnota wordt over 2017 een tekort voorzien van ca. € 463.000. Dit tekort bestaat 

grotendeels uit kosten voor door externen vervaardigde rapporten, kosten van het LOS en externe 

inhuur van personeel. Als het tekort van € 463.000 in zijn geheel ten laste van de Algemene 

Reserve (AR) wordt gebracht dan daalt het niveau van de AR ver beneden onder het voorgeschreven 

en afgesproken niveau van 5% van de totale omzet. Gelet hierop wordt door de ODG voorgesteld 

om:  
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• € 163.000 ten laste van de AR te brengen;  

• Maximaal € 300.000 te dekken door een eenmalige, aanvullende bijdrage van de deelnemers. 

Deze bijdrage wil de ODG in maart 2018 in rekening brengen, zodat de deelnemers deze 

verplichting uit 2017 in hun jaarstukken 2017 kunnen opnemen. Dit komt in totaal neer op 

€45.916 voor de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. 

Wijziging begroting ODG 2018 

De ODG heeft voor 2018 extra financiële middelen nodig. Uit de analyse van de directeur a.i. valt 

op te maken dat een belangrijk punt vooral gericht is op de invulling en de werkwijze van het 

managementteam. Daarmee wordt ook voldaan aan enkele belangrijke elementen uit het 

Verbeterplan namelijk cultuur, gedrag en vertrouwen. 

Een tweede punt betreft het LOS. Het LOS moet een goed VTH systeem zijn dat op correcte wijze 

wordt gevuld en beheerd door zowel de medewerkers van de ODG als door de medewerkers van de 

bevoegde gezagen. Een goed systeem is noodzakelijk voor de interne sturing maar ook zeker voor 

de verantwoording naar de deelnemers. Het LOS is, ondanks alle inspanningen tot nu toe, nog 

steeds niet op orde, is onvriendelijk in gebruik en bovendien is er onvoldoende geïnvesteerd in 

training en scholing m.b.t. het programma. Dit heeft tot gevolg dat er sprake is van onvolledige 

rapportages en inadequaat inzicht in de actualiteit en volledigheid van de bestanden, werkvoorraad 

en voortgang. Dit is ook onderkend door de directie van de ODG en om die reden is een onderzoek 

ingesteld. 

Door M&I-partners is in september 2017 een audit/quick scan op het LOS uitgevoerd. Belangrijkste 

conclusie hiervan is dat geadviseerd wordt om door te gaan met het LOS. Dit betekent echter wel 

een forse investering in training en scholing. Verder zal aan gebruiksvriendelijkheid de nodige 

aandacht moeten worden besteed. Bij deze optimalisering wordt de samenwerking met de RUD 

Drenthe gezocht waardoor er sprake is van een reductie van kosten. Desalniettemin worden de 

kosten door M&I-partners geraamd op € 1,2 miljoen, waarvan de helft voor rekening van de ODG 

komt en de andere helft ad € 600.000,- door de RUD Drenthe wordt betaald. 

Door het AB van de ODG wordt voorgesteld om de kosten voor LOS, via een begrotingswijziging in 

2018, te dekken door een eenmalige verhoging van de deelnemersbijdragen. Met de toepassing van 

de verdeelsleutel zal bij Midden-Groningen in 2018 eenmalig € 106.764,44 extra in rekening worden 

gebracht. 
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Wijziging GR ODG 

Eén van de conclusies van de evaluatie van het functioneren van de ODG in 2016 was dat de GR 

aanpassing behoeft. Hierop is een traject doorlopen waarbij de deelnemers vanuit diverse gremia, 

waaronder de griffiers, zijn geraadpleegd. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe tekst van de 

regeling.  In de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODG in december 2017 is de nieuwe 

gemeenschappelijke regeling vastgesteld, waarop deze aan alle deelnemende raden en staten 

wordt voorgelegd ter instemming. 

De belangrijkste aanpassingen in de nu voorliggende GR zijn: 

 Mandaat: het artikel in de nu geldende GR over het mandaat dat door deelnemers aan de  

directeur van de ODG wordt verstrekt kan op verschillende manier worden geïnterpreteerd. 

Bij de totstandkoming van de nieuwe GR is onderzocht of alle deelnemers bereid zijn om 

mandaat te verstrekken voor uitvoering van de bij ODG ingebrachte taken. Dit blijkt niet 

haalbaar, omdat een aantal colleges van B&W zelf de besluiten wil nemen en daarom 

alleen een volmacht verstrekt. Wel is het uitgangspunt dat deelnemers mandaat 

verstrekken en niet alleen volmacht1 om de voorbereiding van besluitvorming uit te voeren. 

 Zienswijze door college en raad: er is onderzocht of er voor meer onderwerpen van de GR 

een zienswijzeprocedure2 moest worden aangewezen. Op basis van de reacties van griffiers 

en secretarissen is er uiteindelijk van afgezien van om voor meer onderwerpen de 

mogelijkheid van zienswijzen vast te leggen. Wel is in de toelichting op de GR toegevoegd 

dat de ODG zorgt voor een regelmatige afstemming met de raad. 

 Harmonisatie van beleid: om de organisatie als efficiënte en effectieve 

uitvoeringsorganisatie te laten functioneren is harmonisatie van uitvoeringsbeleid gewenst. 

In de GR is als instrument opgenomen dat het Algemeen Bestuur jaarlijks een 

harmonisatieagenda voor uitvoeringsbeleid kan opstellen. Expliciet is opgenomen dat de 

ODG niet over het VTH beleid van de deelnemers gaat. De provincie heeft een 

                                                 
1 De GR gaat ervan uit dat een deelnemer mandaat verleent aan de ODG om activiteiten als 
genoemd in de dienstverleningsovereenkomst uit te voeren. Desondanks kan een deelnemer ervoor 
kiezen om geen mandaat, maar alleen volmacht aan de ODG te verlenen. Wanneer geen mandaat, 
maar alleen volmacht en machtiging wordt verstrekt aan de ODG, kan ODG alleen de 
civielrechtelijke activiteiten uitvoeren. Wanneer mandaat wordt verstrekt, is daarmee volmacht en 
machtiging inbegrepen. Midden-Groningen verstrekt mandaat aan de ODG. 
2 In de Wet gemeenschappelijke regeling is bepaald welke besluiten vóór besluitvorming in het 
Algemeen Bestuur ter zienswijze aan raden en staten voorgelegd (kunnen) worden. 
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coördinerende rol om het inhoudelijke VTH beleid onderling af te stemmen tussen de 

deelnemers. 

 Outputfinanciering: de financiering van de ODG vindt plaats op basis van een lumpsum 

bijdrage voor de uitvoering van de ingebrachte taken. In de nieuwe GR is opgenomen dat 

financiering op basis van outputfinanciering in ieder geval niet vóór 1 januari 2019 

plaatsvindt. Zo lang outputfinanciering niet mogelijk is worden de takenpakketten 

uitgevoerd op basis van lumpsum bijdrage. 

 Stemverhouding aanpassing GR: om de GR te kunnen aanpassen is in de huidige regeling 

unanimiteit nodig. Hoewel het aantal deelnemers door de herindeling kleiner wordt, is dit 

met de huidige 21 deelnemers niet altijd mogelijk. Om impasses te voorkomen is in de 

nieuwe GR vastgesteld dat tweederde van de stemmen nodig is om de GR aan te passen. 

 Tegemoetkoming kosten: in de nieuwe GR wordt de mogelijkheid voor tegemoetkoming in 

kosten voor AB leden geschrapt. 

 Werken voor derden: in de huidige GR wordt de mogelijkheid geboden dat de ODG voor 

bedrijven werkt die in Groningen zijn gevestigd. Vanwege belangenverstrengeling is het 

zeer ongewenst dat de ODG adviseur is van private partijen. Daarom is de dienstverlening 

in de nieuwe GR beperkt tot publiekrechtelijke instellingen. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Indien er geen extra budget voor 2018 beschikbaar wordt gesteld, kan de ODG haar dienstverlening 

niet verbeteren. Het LOS  is voor de organisatie noodzakelijk om de werkzaamheden uit te voeren 

en goed te rapporteren aan haar opdrachtgevers. Als de noodzakelijke aanpassingen in het LOS niet 

kunnen worden uitgevoerd, zal de dienstverlening van de ODG verbeteren aangezien men dan tegen 

de bestaande problemen aan blijft lopen. Het risico hierop zou aanzienlijk zijn. Zoals ook heeft 

meegewogen bij de overweging om alle Wabo-taken door Midden-Groningen in laten te brengen bij 

de ODG is bekend dat de dienstverlening van de ODG niet optimaal is. Als nog relatief nieuwe 

organisatie (zij bestaan sinds 2013) moet  het vertrouwen worden gegeven om hun dienstverlening 

te verbeteren en de zaken op orde te krijgen. Investeren in het LOS is daar een onderdeel van. 

Wijziging GR 

Ter toelichting waarom de Provinciewet van toepassing is op de GR: De Provincie Groningen is één 

van de partijen die deelneemt aan de samenwerking. Op basis van hoofdstuk IV van de Wgr wordt 

daarom verwezen naar de Provinciewet en niet de Gemeentewet. 
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9. Financiële paragraaf 

Najaarsrapportage ODG 2017 

De deelnemersbijdragen die bij de voormalige gemeenten worden gevraagd zijn als volgt. De 

bedragen zullen worden meegenomen in de jaarrekeningen van de drie gemeenten.  

Slochteren:    € 2.017,84 

Menterwolde:    € 9.677,42 

Hoogezand-Sappemeer:  € 34.221,00 

 

Wijziging begroting ODG 2018 

Met de toepassing van de verdeelsleutel zal bij Midden-Groningen in 2018 eenmalig € 106.764,44 

extra in rekening worden gebracht. De eenmalige bijdrage zal worden gerapporteerd in de eerste 

bestuursrapportage van Midden-Groningen. 

Wijziging GR 

Wijziging van de GR heeft geen direct financiële gevolgen: bijdrage aan de ODG door Midden-

Groningen blijft vooralsnog op basis van de vastgestelde lumpsum deelnemersbijdrage. 

10. Communicatie 

Het Algemeen Bestuur van de ODG informeren door middel van bijgevoegde brief. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

In april volgt de besluitvorming in het DB van de ODG. Afronding vindt plaats in de AB vergadering 

van de ODG op juli 2018. 

Wijziging GR 

Met instemming van het voorstel door uw raad kan het college de bijgevoegde tekst van de 

gemeenschappelijke regeling vaststellen. Na instemming door alle gemeenteraden en provinciale 

staten zal de provincie Groningen de gewijzigde GR bekend maken in de Staatscourant. Midden-

Groningen zal de tekst naar verwachting als laatste deelnemer behandelen in de gemeenteraad en 

het AB op de hoogte brengen. Diverse gemeenteraden hebben inmiddels ingestemd. 
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