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1. Voorstel 

 Kennis te nemen van de jaarstukken van de Omgevingsdienst Groningen en geen zienswijze op 

de ontwerpbegroting 2021 van de Omgevingsdienst Groningen in te dienen. 

 

2. Inleiding 

Op 31 maart 2020 heeft de Omgevingsdienst Groningen (ODG) de ontwerpbegroting 2021 

toegezonden en op 7 april 2020 de concept jaarrekening 2019. Beide zijn als bijlage toegevoegd. In 

zowel de ontwerpbegroting als de concept jaarrekening wordt onderscheid gemaakt tussen de Brzo-

taken en de reguliere taken. Dit raadsvoorstel richt zich alleen op de reguliere taken, omdat de 

Brzo-taken specifiek zijn voorbehouden aan de provincie. Deze zijn ook separaat in de beide 

documenten benoemd.  

 

Ontwerpbegroting ODG 2021 

Op donderdag 26 maart 2020 heeft het AB van de ODG de ontwerpbegroting 2021 vastgesteld. Met 

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

begroting. De gemeenteraad heeft op basis van de gemeenschappelijke regeling de bevoegdheid 

om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 in te dienen bij het AB. De ontwerpbegroting is 

gebaseerd op de begroting van 2020, waarbij de loonkosten (3,5%) en materiële kosten (2%) 

procentueel zijn verhoogd voor 2021.  

 

In de ontwerpbegroting zijn een aantal zaken benoemd waarvan de financiële effecten nog niet 

zijn verwerkt, aangezien er op dit moment nog te weinig informatie is:  

o Effecten invoering Omgevingswet; 

o Effecten invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; 

o Herindeling gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum; 

o Aanbesteding zaaksysteem.  
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Afgesproken is dat zodra hierover meer bekend is dit binnen de gemeenschappelijke regeling 

kenbaar wordt gemaakt. Hiervoor zal het eigen vermogen van de ODG worden aangewend. Voor 

wat betreft de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging geldt dat de invoering 

is uitgesteld. Voor de herindeling wordt een gebruikelijke procedure gevolgd.  

 

Concept jaarrekening ODG 2019 

De concept jaarrekening is op vrijdag 3 april 2020 besproken in het DB van de ODG. Deze wordt ter 

informatie aan uw raad aangeboden. Vervolgens wordt de jaarrekening in de vergadering van het 

AB vastgesteld. In dit voorstel wordt een beknopte weergave van de concept jaarrekening gedaan 

voorzien van een reactie. 

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. 

 

Ontwerpbegroting ODG 2021 

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 

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.   

 

Concept jaarrekening ODG 2019 

Op hoofdlijnen heeft de Omgevingsdienst Groningen de taken uitgevoerd zoals die zijn afgesproken 

met de gemeente Midden-Groningen. De Omgevingsdienst Groningen heeft in 2019, net als de 

gemeente, te maken gehad met de onverwachte ontwikkelingen rondom PFAS en PAS. Daarnaast is 

veel inzet gepleegd ter voorbereiding op de Omgevingswet. Voor de drie noordelijke provincies 

voert de ODG vanaf 2019 de VTH-taken ten behoeve van de Brzo-bedrijven uit. De Brzo-bedrijven 

vallen onder bevoegd gezag van de provincies. Over het algemeen zijn de afgesproken producties 

gehaald en is het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van € 350.000,-. 

4. Bevoegdheid van de raad 

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.  
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Ontwerpbegroting ODG 2021 

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. 

 

Concept jaarrekening ODG 2019 

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

informatie aan uw raad toegezonden. 

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 de raad over de ontwerpbegroting 

2021. 

6. Historische context 

De voorliggende ontwerp begroting 2021 is de begroting waar het takenpakket zoals ingebracht 

door Midden-Groningen financieel integraal is verwerkt. De begroting die in 2019 is vastgesteld 

vormt het kader voor de jaarrekening 2019. Deze geeft op hoofdlijnen een juist beeld van de taken 

die Midden-Groningen afneemt van de ODG.  

7. Argumenten 

Ontwerpbegroting ODG 2021 

Voor 2021 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 2021 

De jaarbijdrage wordt voor 2021 gemiddeld met 3,22% verhoogd. Deze is nodig voor:  

 Geraamde ophoging cao kosten (3,5%); 

 Geraamde ophoging materiële kosten (2%); 

Voor 2021 bedraagt de jaarbijdrage voor de gemeente Midden-Groningen € 3.397.325,-. In 2020 

bedraagt de bijdrage € 3.228.936,-.  
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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 

begrotingssystematiek BBV. 

 

Concept jaarrekening ODG 2019 

De totale omzet en reservemutaties was voor de ODG € 15,85 mln. De afgesproken productie op 

basis van jaaropdrachten is globaal gehaald. Er is een positief resultaat van € 350.000,- behaald.  

 

Het positieve resultaat á € 350.000,- over 2019 vindt zijn oorzaak in de onderstaande factoren: 

 Aanvullende verzoeken van deelnemers (€ 200.000,-) 

 Lagere afschrijvingen (€ 75.000,-) 

 Geen gebruik van post onvoorzien (€ 100.000,-) 

 Geen dotatie onderhoudsfonds (€ 50.000,-) 

 Enkele extra personele voorzieningen voor afvloeiing (- € 75.000,-) 

 

Het overschot van aanvullende verzoeken komt voort uit de situatie dat sommige deelnemers met 

name in het laatste halfjaar extra werk hebben laten uitvoeren. Hiervoor is geschoven met inzet 

van medewerkers, waardoor op een aantal zaken iets minder is bereikt en op andere door 

effectiever te werken meer. Het meerwerk is wel in rekening gebracht.  

Voorgesteld wordt om van het positieve resultaat een bedrag van € 270.00,- te storten in de 

Algemene reserve. Na deze storting heeft de Algemene reserve de maximale omvang van  

€ 874.000,- bereikt. Het restant van het resultaat á € 80.000,- wordt naar rato verdeeld over de 

deelnemers. Hiervoor is gekozen om de extra kosten die worden verwacht in 2022 te kunnen 

opvangen zodat een beroep op de deelnemers tot een minimum bepekt kan blijven. 

 

Bestuurskosten

Overhead

Overig

Milieu

Bouwen en wonen
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8. Kanttekeningen en risico’s 

Ontwerpbegroting ODG 2021 

In de ontwerpbegroting zijn twee financiële ontwikkelingen verwerkt: 

- Geraamde ophoging cao kosten van 3,5%;  

- Geraamde ophoging materiële kosten van 2%.  

Deze verhogingen worden via de deelnemersbijdragen verrekend. Hierbij is een bedrag van  

€ 112.000,- uit de bestemmingsreserve aardbevingen van de ODG eenmalig in mindering gebracht. 

Deze bestemmingsreserve is niet meer nodig.  

 

Daarnaast zijn in de ontwerpbegroting vier ontwikkelingen benoemd die niet financieel zijn 

verwerkt. De reden hiervoor is dat er te weinig informatie beschikbaar is om hiervoor een goede 

raming te kunnen afgeven. Deze ontwikkelingen zijn: 

- Effecten invoering Omgevingswet; 

- Effecten invoering Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; 

- Herindeling gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum; 

- Aanbesteding zaaksysteem. 

Deze ontwikkelingen zijn meegenomen in de risicoparagraaf en de weerstandsreserve. Mogelijk kan 

dit in 2021 tot begrotingswijzingen leiden. Zodra hierover meer duidelijk is wordt dit binnen de 

gemeenschappelijke regeling kenbaar gemaakt. Hiervoor wordt het eigen vermogen van de ODG 

aangewend. Voor wat betreft de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging geldt 

dat de invoering is uitgesteld. Voor de herindeling wordt een gebruikelijke procedure gevolgd. 

 

Concept jaarrekening ODG 2019 

In 2019 hebben we te maken met twee grote onverwachte ontwikkelingen; PAS en PFAS. Ondanks 

deze ontwikkelingen heeft de ODG veel inzet kunnen plegen, mede omdat de basis op orde is. Met 

de basis op orde kan worden gewerkt aan een stevige bijdrage in het bereiken van doelstellingen 

voor een gezonde woon- en leefomgeving. 

 

Met de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen op komst, waarvan voor beide 

de inwerkingtreding voorlopig is opgeschort, zijn grote wijzigingen in de werkprocessen gemoeid. 

Dit vereist de nodige aandacht en zorgvuldigheid. Hier wordt in nauwe samenwerking met 

betrokken deelnemers en de ODG gewerkt. 

9. Financiële paragraaf 

Ontwerpbegroting ODG 2021 

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

opgenomen. Op basis van de begroting 2020 van de ODG is al rekening gehouden met meerjarige 

ontwikkelingen in de deelnemersbijdrage, namelijk € 3.416.000,- voor 2021. De geactualiseerde 

deelnemersbijdrage 2021 bedraagt € 3.397.325,-. Het voordeel van bijna € 19.000,- wordt 

betrokken in de kostendekkendheid van de bouwleges.  

 

Concept jaarrekening ODG 2019 

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van €350.000,-. Dit resultaat is ontstaan door extra 

aanvullende verzoeken van deelnemers en zijn een aantal andere voordelen behaald. Deze 

voordelen komen voort uit lagere afschrijvingen, geen gebruikmaking van de post onvoorzien en 

dergelijke. 
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In het DB van de ODG is op 3 april 2020 besloten om € 270.000,- in te zetten om de algemene 

reserve te verhogen. Hiervoor is gekozen om de extra kosten die worden verwacht in 2020 en 

daarna te kunnen opvangen. Het restant van het resultaat van € 80.000,- wordt naar rato verdeeld 

over de deelnemers. De verdeling van dit restant van het resultaat is nu nog niet bekend, dit volgt 

later na vaststelling van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur van de ODG. 

10. Communicatie 

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

op de ontwerpbegroting ODG 2021 moet dit worden meegedeeld aan de ODG.  

 

Vanuit de ODG wordt een voorstel uitgewerkt om op digitale wijze een toelichting te verzorgen op 

de ontwerpbegroting ODG 2021 en de jaarrekening.  

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Als uw raad op 28 mei aanstaande besluit om al dan niet een zienswijze in te dienen tegen de 

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

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
 

 

Bijlage: 

1 Ontwerpbegroting ODG 2021 

2 Concept jaarrekening ODG 2019 
 

 

 

 

 

  

 

 

 


