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1. Voorstel 

 Kennis te nemen van de concept jaarrekening Omgevingsdienst Groningen 2018 

 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 2020 

 Geen zienswijze in te dienen tegen de ontwerpbegroting Omgevingsdienst Groningen 2020 

 

2. Inleiding 

Op 5 april 2019 heeft de Omgevingsdienst Groningen (ODG) de concept jaarrekening 2018 en de 

ontwerpbegroting 2020 toegezonden. Naar aanleiding van bespreking van deze beide stukken in het 

Algemeen Bestuur (AB) van 29 maart 2019 is een oplegnotitie bijgevoegd. Deze oplegnotitie biedt 

een beschrijving van de resultaten van de jaarrekening 2018 en de ontwerpbegroting 2020. De 

betreffende stukken zijn als bijlagen toegevoegd. Uw raad wordt verzocht om een besluit te nemen 

of u een zienswijze op de ontwerpbegroting wilt kenbaar maken bij de ODG.   

 

Concept jaarrekening ODG 2018 

Zoals gezegd is op 29 maart 2019 de concept jaarrekening in ontwerp besproken in het AB. De 

concept jaarrekening wordt ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens wordt de 

jaarrekening in de vergadering van het AB op 5 juli 2019 vastgesteld. In dit voorstel wordt een 

beknopte weergave van de concept jaarrekening gedaan voorzien van een reactie.  

 

Ontwerpbegroting ODG 2020 

Op vrijdag 29 maart 2019 heeft het AB van de ODG tevens de ontwerpbegroting 2020 vastgesteld. 

Met de vaststelling van de ontwerpbegroting wordt een volgende stap gezet in het proces rondom 

de begroting. Uw raad heeft op basis van de gemeenschappelijke regeling de bevoegdheid om een 

zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 in te dienen bij het AB. In de ontwerpbegroting is een 

structurele verhoging van de deelnemersbijdrage van 5,5% vanaf 1 januari 2020 opgenomen. Dit 
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vloeit voort uit de kadernota 2020. Er zijn twee wijzigingen ten opzichte van de kadernota 

opgenomen in de ontwerpbegroting: 

1. De verwachte loonstijging valt hoger uit. 

2. Vier ontwikkelingen die spelen in 2020: 

o Nieuw financieringsmodel; 

o IT ontwikkelingen; 

o Invoering Omgevingswet; 

o Arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid.  

 

De kadernota 2020 omvat kaders voor de begroting 2020-2023. Het betreft een begroting op 

hoofdlijnen, waarbij gekeken wordt naar verwachte ontwikkelingen waar de ODG mee te maken zal 

krijgen. Hieraan is een analyse gekoppeld wat de bijbehorende kosten zullen bedragen. In deze 

kadernota zijn de kaders geclusterd naar de onderstaande thema’s: 

 Opgave en ambities Omgevingsdienst Groningen; 

 Financieringsvorm; 

 Externe ontwikkelingen; 

 Interne ontwikkelingen; 

 Algemene financiële uitgangspunten.  

 

Door de directeur van de ODG, mevrouw N. Baars, is een oplegnotitie toegevoegd voor de concept 

jaarrekening en de ontwerpbegroting. In  de oplegnotitie is een samenvatting opgenomen van het 

positieve resultaat 2018 en worden bestemmingsvoorstellen gedaan. Tevens wordt een toelichting 

op de structurele verhoging van de deelnemersbijdrage gegeven. Deze structurele verhoging is 

nodig, het positieve resultaat van 2018 is geen structureel voordeel.   

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen laat alle taken uit op het gebied van vergunningverlening en 

toezicht en handhaving voor bouw en milieu door de Omgevingsdienst Groningen uitvoeren. Hieraan 

zijn financiële verplichtingen verbonden. Om betrokken te zijn bij de totstandkoming van deze 

verplichtingen krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 

ontwerpbegroting.  

 

Concept jaarrekening ODG 2018 

De Omgevingsdienst Groningen heeft in 2018 op meerdere fronten een stijgende lijn laten zien. Dit 

uit zich onder andere in een daling van het verzuimpercentage, het kunnen produceren van 

betrouwbare gegevens en het halen van nagenoeg alle jaaropdrachten. Onder de streep is een 

positief resultaat behaald.  

 

Een positief resultaat is op zich prettig. Aan de andere kant betekent het ook dat daarvoor andere 

zaken hadden kunnen worden opgepakt. Deze andere zaken betreffen onder andere het 

actualiseren van vergunningen, invoering landelijke handhavingsstrategie en de implementatie van 

de Omgevingswet. Hier wordt in 2019 op voortgezet.  

 

Ontwerpbegroting ODG 2020 

De Omgevingsdienst Groningen voert voor de gemeente Midden-Groningen de Wabo-taken uit. Om 

deze taken te kunnen uitvoeren worden kosten gemaakt en betalen gemeenten een jaarlijkse 
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bijdrage. Hiervoor wordt ieder jaar een begroting opgesteld. Voordat de begroting kan worden 

vastgesteld, krijgt de gemeenteraad de mogelijkheid om zijn zienswijze in te dienen tegen de 

ontwerpbegroting. In deze fase is het proces rondom de begroting nu aanbeland. 

 

In de ontwerpbegroting is te zien dat de Omgevingsdienst Groningen een opwaartse lijn laat zien. 

Deze lijn wordt ingegeven door extra investeringen in het verder verhogen van de kwaliteit van de 

dienstverlening.   

4. Bevoegdheid van de raad 

De ODG is ontstaan bij het sluiten van een gemeenschappelijke regeling tussen de provincie 

Groningen en alle Groninger gemeenten. Daaruit vloeit voort dat de gemeente Midden-Groningen 

ook mede-eigenaar is van de ODG. Vanuit de rol van eigenaar moet worden gestreefd naar een 

evenwichtige bedrijfsvoering.  

Naast de rol van eigenaar is de gemeente Midden-Groningen ook opdrachtgever voor de taken die 

de ODG voor haar uitvoert. Vanuit deze rol vindt veelvuldig afstemming plaats over de wijze 

waarop de taken worden verricht in relatie tot de verstrekte opdracht. 

 

Concept jaarrekening ODG 2018 

Op grond van artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de jaarstukken ter 

informatie aan uw raad toegezonden.  

Ontwerpbegroting ODG 2020 

Met de toezending van de begrotingsstukken voldoet de ODG aan artikel 35 lid 1 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Dit artikel bepaalt dat het dagelijks bestuur van het openbaar 

lichaam, het bestuur van de bedrijfsvoering organisatie of het gemeenschappelijk orgaan de 

ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, 

respectievelijk acht weken voordat zij door het bestuur van de bedrijfsvoering organisatie of het 

gemeenschappelijk orgaan wordt vastgesteld, toestuurt aan de raden van de deelnemende 

gemeenten. Het geven van een zienswijze is een raadsbevoegdheid. 

5. Beoogd effect 

Informeren van uw raad in het kader van de P&C cyclus van de Gemeenschappelijke regeling van de  

ODG. Informeren van het AB van de ODG over het standpunt van uw raad over de ontwerpbegroting 

2020.  

6. Historische context 

Concept jaarrekening ODG 2018 

Voorafgaand aan het jaar 2018 hebben de voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, 

Slochteren en Menterwolde de begroting voor 2018 behandeld. Hiermee was het financiële kader 

voor de ODG voor het jaar 2018 vastgelegd.  

Ontwerpbegroting ODG 2020 

De voorliggende ontwerp begroting is de begroting waar het takenpakket zoals ingebracht door 

Midden-Groningen financieel integraal is verwerkt. In 2018 is nog een correctie op de begroting 

geweest, in 2019 niet meer. Er is nu meer duidelijkheid over taken die Midden-Groningen afneemt 

en de bijdrage die daarvoor wordt gedaan. 
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7. Argumenten 

Concept jaarrekening ODG 2018 

In 2018 heeft de ODG voor het eerst voor de gemeente Midden-Groningen alle VTH-taken 

uitgevoerd. Hiervoor is een jaaropdracht opgesteld die was gebaseerd op een raming van inzet 

vanuit de drie voormalige gemeenten. Daarnaast zijn in 2018 een aantal meerwerkopdrachten 

verstrekt. Deze waren nodig op een aantal specifieke situaties zoals overlast bij specifieke 

bedrijven, thematisch toezicht en een toename van sloop in combinatie met asbest.  

 

Het positieve resultaat á € 1.065.000,- over 2018 vindt zijn oorzaak in de onderstaande factoren: 

 Lagere personele en materiële kosten (€ 470.000,-) 

 Incidenteel voordeel vanuit opleidingsbudget (€ 295.000,-) 

 Hogere opbrengsten (€ 200.000,-) 

 Overschrijdende verplichtingen doorgeschoven naar 2019 (€ 100.000,-) 

 

Voorgesteld wordt om het resultaat te gebruiken voor: 

 Actualiseren van vergunningen; 

 Extra administratieve ondersteuning; 

 Invoering Landelijke Handhavingsstrategie; 

 Extra inzet in primair proces; 

 Arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid; 

 Opleidingsprogramma en compensatie opleidingsuren; 

 Sociale lasten. 

 

Ontwerpbegroting ODG 2020 

Voor 2020 vindt de financiering, net als in voorgaande jaren, lump-sum plaats. Deze jaarlijkse 

bijdrage wordt per deelnemer kaderstellend bepaald aan de hand van de gevraagde dienstverlening 

van de ODG. Hiervoor worden jaaropdrachten opgesteld tussen de gemeente en de ODG. Voor 

werkzaamheden die buiten deze jaaropdrachten vallen worden meerwerkopdrachten verstrekt.  

 

Bijdrage voor 2020 

De jaarbijdrage wordt voor 2020 gemiddeld met 5,5% verhoogd. Deze is nodig voor:  

 Hogere stijging van loon (2,6%); 

 Stijging sociale lasten en pensioenpremies (1%); 

 Vier ontwikkelingen die spelen in 2020 (1,9%): 

o Nieuw financieringsmodel; 

o IT ontwikkelingen; 

o Invoering Omgevingswet; 

o Arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid. 

Voor 2020 bedraagt de jaarbijdrage voor de gemeente Midden-Groningen € 3.318.936,-. In 2019 

bedraagt de bijdrage € 3.158.416,-. 

 
  



   

 Pagina: 5 van 6 

 Datum: 12 april 2019 

 Zaak: 2019-012591 

 

 

Bijdrage per taakveld 

 
 

De deelnemersbijdrage van de gemeente Midden-Groningen is ten opzichte van de ingebrachte 

taken verdeeld zoals in bovenstaand diagram weergegeven. Hierin valt op dat een groot deel aan 

overhead wordt gedragen. Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente Midden-Groningen alle 

taken heeft ondergebracht. Bij het opstellen van de begroting wordt aangesloten bij de 

begrotingssytematiek BBV. 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Concept jaarrekening ODG 2018 

De data die vanuit het Leefomgevingssysteem (LOS) van de ODG  kunnen worden verkregen wordt 

beter, maar is nog niet optimaal. Hieraan wordt in 2019 samen met de gemeentelijke regisseurs 

van de gemeenten aan gewerkt, zodat de kwaliteit van de rapportages steeds beter wordt. 

Uiteindelijk zal dan een beeld kunnen worden verkregen op zowel de kwantitatieve en kwalitatieve 

dienstverlening door de ODG.  

 

Ontwerpbegroting ODG 2020 

De ondersteunende functies bij de ODG zijn uitgebreid. Gebleken is dat dit de dienstverlening ten 

goede komt, waardoor specialisten meer toekomen aan hun eigenlijke taak. Dit is ook in de 

meerjarenbegroting 2018-2021 opgenomen. Een evaluatie op dit punt vindt in 2020 plaats.  

 

Met de invoering van de Omgevingswet gaat nog relatief veel onzekerheid gepaard. Dit komt mede 

doordat ook wij als gemeente hierin nog aan de vooravond staan. De eerste stappen die worden 

gezet moeten uitwijzen hoe deze ontwikkeling zich gaat verhouden tot de geraamde inzet. 

9. Financiële paragraaf 

Concept jaarrekening ODG 2018 

De jaarrekening laat een ruim positief resultaat zien van € 1.065.000,-. Dit vloeit onder andere 

voort uit voorzichtig ramen bij de begroting 2018, lager verzuim en extra opbrengsten. Daarnaast 

ontstaat het resultaat door begrote  middelen ten behoeve van activiteiten die niet zijn uitgevoerd 

Bestuurskosten

Overhead

Overig

Milieu

Bouwen en wonen
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in 2018 maar worden doorgeschoven naar 2019.  

Ondanks het bovenstaande positieve resultaat wordt ervoor gekozen om de jaarlijkse bijdrage te 

verhogen. De reden hiervoor is dat het resultaat over 2018 geen structureel voordeel betreft. 

 

Ontwerpbegroting ODG 2020 

In de begroting van de gemeente Midden-Groningen is een jaarlijkse bijdrage voor de ODG 

opgenomen. De verhoging van deze bijdrage met 5,5% is hierin niet opgenomen. Deze verhoging zal 

bij de voorjaarsnota worden verwerkt. Deels kan dekking voor dit bedrag worden gevonden in de 

bouwleges. Hiervoor is kostendekkendheid het uitgangspunt. 

10. Communicatie 

Nadat uw raad een besluit heeft genomen over het al dan niet kenbaar maken van een zienswijze 

op de ontwerpbegroting ODG 2020 moet dit worden meegedeeld aan de ODG. 

 

Op 23 april 2019 wordt door de ODG een informatiebijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze 

bijeenkomst wordt tekst en uitleg gegeven over wie de ODG is en wat de stand van zaken is. 

Daarbij wordt tevens een toelichting gegeven op de ontwerpbegroting 2020.   

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

De concept jaarrekening en de ontwerpbegroting zijn afgestemd met het team financieel advies. 

Deze stukken boden geen aanleiding tot het plaatsen van aanvullende opmerkingen. De financiële 

gevolgen zijn in het betreffende kopje verwerkt.  

 

Als uw raad op 23 mei aanstaande besluit om al dan niet een zienswijze kenbaar te maken op de 

ontwerpbegroting, wordt dit binnen de voorgeschreven termijn van acht weken gedaan.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 
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Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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