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1. Voorstel 

 kennis te nemen van de jaarstukken 2017 van de Omgevingsdienst Groningen; 

 kennis te nemen van Ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningen 

 geen  zienswijze te geven op de Ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst Groningen. 

 

2. Inleiding 

Jaarstukken Omgevingsdienst Groningen (ODG) 2017 

De jaarstukken van de ODG zijn u op 13 april ter informatie toegestuurd met dien verstande dat het 

om de voorlopige financiële stukken gaat: de controleverklaring van accountant wordt eind mei 

verwacht.  

Het jaarverslag met de productie voor Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde in 2017 

is daarnaast toegestuurd. Daarmee is in beeld gebracht wat de ODG in kwantitatieve zin heeft 

uitgevoerd voor de drie opdrachtgevers. Een belangrijk document dat is verwerkt in de jaarstukken 

is de analyse van de directeur ad interim, dat bij de behandeling van de najaarsrapportage 2017 

aan uw raad is voorgelegd. Hierin is onder andere opgenomen welke investeringen nodig zijn om de 

dienstverlening te verbeteren, het zaaksysteem van de ODG (LOS) zonder veel sturing is 

geïmplementeerd en dat taakstellingen in het verleden niet nader zijn onderbouwd. Vooruitlopend 

op de jaarstukken is bij de najaarsrapportage al verzocht om een eenmalige extra 

deelnemersbijdrage. 

Begroting ODG 2019 

Op 28 maart is in het Algemeen Bestuur (AB) van de ODG de ontwerp begroting ODG 2019 
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behandeld en daarop aan de gemeenteraad toegestuurd om u de mogelijkheid te bieden een 

zienswijze te geven.  De belangrijkste financiële punten in de ontwerp begroting 2019 zijn: 

- De begroting is structureel in evenwicht. 

- De deelnemersbijdrage in 2019 neemt toe met 3,9%, gebaseerd op indexatie voor loon en 

prijs op basis van indexcijfers CPB. 

- Het financieringsmodel blijft in 2019 gebaseerd op inputfinanciering (lump-sum) op basis 

van ingebrachte formatie. 

De belangrijkste speerpunten van de organisatie voor 2019 zijn: 

 Verbetering van de dienstverlening voor de deelnemers. 

 Herimplementatie van het LOS en in het verlengde daarvan structurele uitbreiding van de 

administratieve ondersteuning. 

 Herstel van de balans tussen vaste medewerkers en tijdelijke inhuur. 

 Betere stuurinformatie aanleveren aan deelnemers door middel van het LOS. 

 Inspelen op de onderstaande projecten/wijzigingen die in 2019 spelen: 

o Wijzigingsbesluit Omgevingsrecht; 

o Implementatie van de organisatie van BRZO (Bedrijven Risico Zware Ongevallen)-

Noord; 

o Project Energiebesparing bedrijven; 

o Voorbereiding op de Omgevingswet; 

o Voorbereiding op de wet Private kwaliteitsborging bouw. 

 

3. Publiekssamenvatting 

De gemeente Midden-Groningen neemt het breedst mogelijke takenpakket af van de 

Omgevingsdienst Groningen (ODG) om vergunningverlening en toezicht en handhaving op het gebied 

van bouw en milieu uit te voeren. Elk jaar kan de gemeenteraad een zienswijze geven op de 

ontwerp begroting van het aankomend jaar. 

Jaarstukken ODG 2017 

De Omgevingsdienst heeft in 2017 een aantal forse veranderingen doorgevoerd, voornamelijk 

voortvloeiend uit het verbeterplan. Daarnaast is in het management van de Omgevingsdienst veel 

gewijzigd: na twee jaar van wisselingen zijn de functies in het managementteam in 2017 weer 

bijna geheel structureel ingevuld. In het derde kwartaal heeft Henk Bakker de functie van directeur 

ad interim betrokken tot 1 april 2018. Het wervingstraject voor een nieuwe directeur is aan het 

einde van het jaar gestart.  
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Eén van de grote punten van zorg die eerder is benoemd in de jaarstukken 2016 is het hoge 

ziekteverzuim. Dit is in 2017 beter onder controle, blijkt uit de dalende trend aan verzuim. Het 

andere zorgpunt; grip krijgen op het digitale zaaksysteem LOS en de Producten- en 

dienstencatalogus, heeft geleid tot een apart projectplan met een financiële raming wat aan 

eenmalige en structurele kosten nodig is. Inmiddels is daarvoor een voorstel in voorbereiding in de 

vorm van een wijziging van de begroting van de ODG 2018, zodat de ODG €600.000 extra te 

besteden heeft aan verbetering van de dienstverlening en de inrichting van het digitale 

zaaksysteem. 

Ontwerp begroting ODG 2019 

Net als vorige jaren zal de ODG worden betaald op basis van een zogenaamde inputfinanciering; 

een jaarlijks vast bedrag waarbij vooraf is afgesproken hoeveel werk daarvoor zal worden gedaan 

voor de gemeente. Door de toename van het aantal aanvragen omgevingsvergunning voor met name 

nieuwbouw wordt er daarnaast steeds meer als meerwerk in rekening gebracht. Daarom wenst 

Midden-Groningen dat de ODG tenminste voor de Wabo taken in 2019 een pilot uitvoert om te 

betalen voor wat daadwerkelijk wordt afgenomen: outputfinanciering. Zo zou (gedeeltelijke) 

invoering van outputfinanciering als financieringsmodel per 2020 als mogelijkheid geboden moeten 

worden.   

Na een aantal jaren van zwaar weer lijkt de organisatie van de Omgevingsdienst de kwaliteit van de 

dienstverlening onder controle te hebben. Financieel steekt de Omgevingsdienst in 2019 structureel 

extra geld in de administratieve ondersteuning om dit te waarborgen. 

4. Bevoegdheid van de raad 

Jaarstukken ODG 2017 

Ingevolge artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de jaarstukken ter informatie 

aan uw raad toegezonden.  

Begroting ODG 2019 

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, 
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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 de raad in het kader van de P&C cyclus van de GR ODG. Informeren van het AB van 

de ODG over het standpunt van de raad over de ontwerpbegroting 2019.  

6. Historische context 

Jaarstukken ODG 2017 

Op 17 mei heeft de raad het voorstel over de gewijzigde eenmalige deelnemersbijdrage 2017 

behandeld. Daarin is uiteengezet waarom de ODG de opdrachtgevers in 2017 verzocht om in totaal 

€300.000 extra bij te dragen om het weerstandsvermogen van de Algemene Reserve aan te vullen.  

Ontwerp Begroting ODG 2019 

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

door Midden-Groningen financieel integraal is verwerkt. In 2018 is dit nog gecorrigeerd middels een 

begrotingswijziging. Zodoende is nu meer duidelijkheid over taken die Midden-Groningen afneemt 

en de bijdrage die daarvoor wordt gedaan. 

7. Argumenten 

Jaarstukken ODG 2017 

In de jaarstukken wordt nog uitgegaan van de drie voormalige gemeenten. De raad van Midden-

Groningen wordt als opvolger geïnformeerd over de jaarstukken.  

Naast de reguliere bijdrage is door Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer in 2017 een aantal 

meerwerkopdrachten verstrekt en betaald aan de ODG: onderzoek breedplaatvloeren, 

ondersteuning bouwkundige inspecties aardbevingsschade, toezicht milieu scheepswerf Pattje 

Waterhuizen. 

Begroting ODG 2019 

De beschikbare lump-sum is kaderstellend voor werkomvang per deelnemer. Indien aanvullende 
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werkzaamheden nodig zijn, wordt daarvoor gewerkt met meerwerkopdrachten, waarvoor vooraf 

een offerte wordt uitgebracht door de ODG. 

Deelnemersbijdrage 2019  

Als basis voor 2019 is de bijdrage 2018 genomen.  De deelnemersbijdrage voor Midden-Groningen is 

in 2019 € 3.158.416 een stijging van 3,9% ten opzichte van 2018. De extra deelnemersbijdrage 

wordt als volgt besteed:  

1. 67% van de stijging  door reguliere loon- en prijsstijgingen; 

2. 27% van de stijging voor structurele verbetering van de ondersteunende functies; 

3. 6% van de stijging als doorwerking van besluiten in de begroting 2018. 

Toerekening aan taken 

De deelnemersbijdrage is ten opzichte 

van de ingebrachte taken als volgt 

verdeeld. Hierin valt op dat de 

overhead hoger is de 23,2% zoals 

eerder in de begroting vermeld. Dit 

heeft te maken met de verschillen in 

systematiek. De 23,2% is gebaseerd op 

de begrotingsystematiek BBV, terwijl 

de bedragen in de diagram een vast 

percentage opslag aan overhead is, dat 

wordt gerekend over de ingebrachte 

taken. 
 

8. Kanttekeningen en risico’s 

Jaarstukken ODG 2017 

De jaarstukken voldoen niet aan artikel 7.7 van  het Besluit Omgevingsrecht (verbetering 

vergunningverlening,toezicht en handhaving). In 2017 was dit al bekend, mede doordat de kwaliteit 

van data in het Leefomgevingsysteem onvoldoende bleken. De ODG zal erop worden gewezen dat 

de jaarstukken van 2018 wel moeten voldoen. 

Begroting ODG 2019 

De omvang van de formatie in ondersteunende functies zal structureel worden vergroot, wat 

€ 7.748 

€ 985.836 

€ 21.523 
€ 1.073.690 

€ 1.069.168 

Bestuurskosten

Overhead

Overig

Milieu

Wonen en bouwen
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strookt  met de meerjarenbegroting 2018-2021. In 2020 zal worden geëvalueerd in hoeverre 

daarmee efficiency kan worden ingeboekt. 

9. Financiële paragraaf 

Jaarstukken ODG 2017 

Ondanks dat het uiteindelijke resultaat minder negatief is dan in de najaarsrapportage is vermeld, 

wordt het ‘positievere’ resultaat niet in mindering gebracht op de extra gevraagde 

deelnemersbijdrage, maar wordt er voor gekozen om de onttrekking aan de algemene 

bedrijfsreserve toe te voegen. Reden hiervoor is dat de algemene reserve nu te zwak is. Door de 

onttrekking lager te houden beoogt men dat bij iedere tussenrapportage weer moet worden 

gevraagd om een extra bijdrage. 

Begroting ODG 2019  

Voorgesteld wordt om de hogere deelnemersbijdrage te verwerken in de begroting Midden-

Groningen 2019. Een deel van de dekking kan worden gevonden in de stijgende inkomsten uit 

bouwleges. Zoals in de programmabegroting Midden-Groningen 2018 is aangekondigd zal Midden-

Groningen in 2018 nog een onderzoek doen naar de kostendekkendheid van de legesverordening. 

Aan de hand van de jaarrekening 2017 van de drie voormalige gemeenten zal worden bepaald 

welke leges worden begroot voor 2019. 

10. Communicatie 

Aangezien een goedkeuring verklaring door de accountant over de jaarrekening nog ontbreekt, 

wordt deze nog schriftelijk verzocht. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Jaarstukken 2017 

De jaarstukken zullen worden behandeld in het AB-vergadering van de ODG op 5 juli. 

Begroting ODG 2019 

De zienswijzen van raden en staten zullen worden gebundeld en verwerkt in de begroting ODG 2019 

die op 5 juli gezamenlijk zullen worden behandeld in het AB. 

 

Vervolgtraject 
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Periodiek informeren over voortgangsrapportages en evaluatie van ontwikkelingen bij ODG 

Conform afspraak tijdens de commissievergadering d.d. 19 april 2018 over de begrotingswijziging 

ODG 2018 zal de raad periodiek worden geïnformeerd over de situatie bij de Omgevingsdienst. 

Hierbij wordt aangesloten bij de P&C cyclus van de ODG en met een raadsbrief informatie worden 

geleverd over de voorjaars- en najaarsrapportage van de Omgevingsdienst. 

Daarnaast zal in de loop van 2018 een evaluatie worden aangeleverd over de uitvoering van het 

verbeterplan van de Omgevingsdienst vanuit het perspectief van Midden-Groningen als 

opdrachtgever. Daarin zal tevens aandacht zijn voor de inhoud van het medewerkertevredenheids- 

en klanttevredenheidsonderzoek, dat in de tweede helft van 2018 wordt uitgevoerd. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

R.W. Munniksma 

Burgemeester 

H. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Ontwerp begroting 2019 ODG 

2 Voorlopige jaarstukken 2017 ODG 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


