Technische vragen
Datum: 11-05-2022

Onderwerp: Technische vragen ODG raadscommissie 12-05-2022
Graag zien wij de volgende vragen beantwoord:

Op bladzijde 6 van de ontwerpbegroting worden 5 hoofdpunten benoemd. Hoe wordt gecontroleerd of
deze behaald zijn?
Ik lees eerst over een verlaging van de asbesttaken in het Hogeland en in Westerkwartier. Vervolgens
lees ik over een stijging van inzet van 2 naar 5%. Is dit toe te wijzen aan dat er meer asbesttaken zijn in
omliggende gemeenten of heeft dit ergens anders mee te maken?
Op basis waarvan wordt ingeschat dat de komende jaren het aantal projecten van de ODG zal stijgen
met 2 a 3 projecten per jaar? En wat verklaart de daling van 144 projecten in 2022 naar 88 projecten in
2023?
Op heel veel gebieden is er eigenlijk nog niet genoeg informatie bekend om de begroting op te kunnen
stellen. Is de verwachting dat er op die gebieden te veel is ingeschat waardoor het waarschijnlijk mee
zal vallen, of is er vooral ingeschat wat er nu wel bekend is, waardoor er kans is dat er meer geld moet
worden vrijgemaakt dan vooralsnog begroot is?

Namens de fractie van het CDA,
Mara Min

Datum:

De beantwoording
• 5 hoofdpunten
Het betreffen geen concrete meetbare punten. Vanuit de reguliere voortgangsgesprekken die
op ambtelijk niveau zeer regelmatig worden gehouden wordt dit regelmatig besproken. Ook
wordt input geleverd via werkgroepen. Daarnaast wordt het DB en AB regelmatig geïnformeerd
over de voortgang van deze punten.
• Er heeft lange tijd een discussie gespeeld of asbest een wettelijke basistaak van de ODG was
of niet. Uiteindelijk is door het AB besloten dat het wel een basistaak betreft. Sommige
gemeenten, waaronder Midden-Groningen, hadden asbest al ingebracht. De overige
gemeenten hebben dat nu ook gedaan, waardoor de stijging van 2% naar 5% is te duiden.
• De projecten waarop gedoeld wordt in de tabel hebben betrekking op de BRZO-inrichtingen. Dit
betreffen provinciale inrichtingen die onder het Besluit risicovolle en zware ongevallen behoren.
De gemeente is hierin geen partij, de provincie is bevoegd gezag.
In de betreffende tabel wordt gesproken over de baten van meerwerk en projecten en niet over
het aantal projecten. De baten voor de ODG nemen op meerwerk en projecten af van €
144.000,- naar € 88.000,-. De financiering van de BRZO-bedrijven wordt door de provincie

•

verzorgd. Op dat onderdeel van de begroting van de ODG hebben gemeenten geen
zeggenschap.
De begroting is opgesteld op basis van de reële verwachting van de kosten. Dat gebeurt op
basis van ervaringen, verwachtingen en toekomstige ontwikkelingen.

Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van
zijn of haar raadslidmaatschap.
Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie
mailt (outlook) de vraag (in dit format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder.
Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de
beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd.
Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen. Wanneer de vragen gaan over
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende
raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties.
De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/wetenregelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-degemeenteraad/

