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Door het bestuur van de WO DEAL is de concept begroting
aangeboden. De raad heeft mogelijkheid om zienswijze in te
dienen. Voorgesteld wordt om van deze mogelijkheid gebruik
te maken.

Uithuizen, 26 mei 2016.

AAN DE RAAD.

Op 14 april 2016 heeft de WO DEAL de Programmabegroting 2017 aan ons
toegezonden. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is uw raad
het orgaan dat zienswijzen kan indienen.
Tekstueel deel van de begroting
In het tekstuele deel van de begroting wordt de aandacht gevestigd op een
aantal ontwikkelingen op het werkveld VTH. Een paar daarvan willen wij noemen:

Wetsvoorstel VTH en modelverordening VTH hebben betrekking op de
borging van de kwaliteit van VTH werkzaamheden. Organisaties die actief
zijn in dit werkveld moeten aan bepaalde criteria voldoen. De criteria hebben betrekking op bijvoorbeeld het opleidingsniveau van de medewerkers
en op de frequentie waarmee bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook worden eisen gesteld aan de processen binnen een organisatie. De WO DEAL voldoet voor een groot deel aan de te stellen eisen.

De Omgevingswet zal naar verwachting in 2018 in werking treden. Met
de voorbereidingen hierop is inmiddels (intern) een begin gemaakt.

Landelijk is een nieuwe handhavingstrategie ontwikkeld. Doel hiervan is
om de kwaliteit van handhaving nog verder te verbeteren.
Door de WO DEAL wordt op verschillende manieren en niveaus gewerkt aan
zaken die gerelateerd kunnen worden aan het gaswinningdossier.
Het tekstgedeelte geeft geen aanleiding tot het maken van op of aanmerkingen.
Ontwikkelingen
Het is belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium rekening te kunnen houden met en te anticiperen op ontwikkelingen in onze gemeente. De DVO over
2016 omvat een opdracht van iets meer dan 8500 uur. De verwachting is dat
de basisopdracht voor 2017 niet significant zal afwijken.
Dit geldt niet voor de inspanningen op gebied van het aardbevingdossier en de
eventueel daaruit voorvloeiende toezichtwerkzaamheden door extra controles
bij bestaande bouw. Van belang hierbij is dat verwacht mag worden dat deze
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uren, in ieder geval deels voor vergoeding, anders dan door de deelnemende
gemeenten in aanmerking komen. Voorgesteld wordt om de opdracht voor dit
onderdeel in 2017 uit te breiden met 500 uur.
In het jaarverslag over 2015 staat dat er een inhaalslag uitgevoerd moet worden als het gaat om vergunningsituatie en dergelijke in de horecabranche. Ook
wordt aangegeven dat er onderzoek gedaan zal worden naar de effecten van
het meer op elkaar afstemmen van preventie en handhaving. In de DVO voor
2016 is hiervoor geen tijd ingeruimd. Wij stellen daarom voor hierop te anticiperen door voor dit onderdeel in 2017, 250 uur te reserveren.
Het aantal taken op gebied van toezicht en handhaving in de openbare ruimte
neemt steeds verder toe. De maatschappelijke ontwikkeling in combinatie met
het verder terugtreden van de politie zijn hiervoor de belangrijkste oorzaken.
Wij zien analoog hieraan een stijgende vraag naar het wegnemen en aanpakken
van kleine ergernissen. Deze taak kan goed worden ingevuld door gebruik te
maken van Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's). Het is onze wens
om hiervoor een meer structurele aanpak te ontwikkelen. Om in te spelen op
de actualiteit stellen wij voor om inzet BOA in het komende jaar met 250 uur
uit te breiden.
De totale inzet stijgt dan met 1000 uur. De kosten hiervoor worden geraamd
op ongeveer € 70.000. Voorgesteld wordt om de eventuele kosten of gedeelte
daarvan nu nog niet in de gemeentelijke begroting te verwerken maar de besluitvorming hierover af te wachten zodat de resultaten van een extern onderzoek (zie onderdeel IKB en zienswijze raad 2015) en de gevolgen daarvan, alsmede de hoogte van eventuele vergoeding uit andere bronnen bekend zijn en
meegewogen kunnen worden.
IKB en zienswijze raad 2015
Het Algemeen bestuur van de WO heeft besloten per 1-1-2016 de begroting
op te stellen en daarbij gebruik te maken van de Integrale Kostprijs Benadering.
In het kort betekent dit dat de deelnemende gemeenten bijdragen in de kosten
voor de WO op basis van afgenomen aantallen producten. De verwachte afname van producten wordt beschreven in de DienstVerlenings Overeenkomst
(DVO). De definitieve afrekening vindt plaats op basis van werkelijk gerealiseerde producten.
Bij de behandeling van de begroting voor 2016 bleek al dat de financiële gevolgen voor Eemsmond zeer fors negatief zijn. Voor 2017 is onze bijdrage berekend op€ 821.456.
Uit de begroting van de WO DEAL blijkt dat er ruimte zit tussen het aantal
beschikbare en opgenomen productieve uren. Hierdoor verliest naar onze mening de IKB financiering, waar de nadruk ligt op verrekenen op basis van afname, aan kracht en waarde. Dit was, bij de behandeling van de begroting 2016
reden om een zienswijze in te dienen met ondermeer als inhoud dat er een
onafhankelijk onderzoek zou worden gedaan naar de gekozen verreken systematiek. Op de ingediende zienswijze is van de zijde van de WO onvoldoende
reactie ontvangen en daarom stellen u thans voor om bedoeld onderzoek op
eigen initiatief uit te laten voeren. Het spreekt voor zich dat wij u van de resultaten en consequenties op de hoogte te houden.
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De WO DEAL heeft ervoor gekozen om geen meerjarig beeld meer te presenteren voor de gemeentelijke bijdragen. Voorstel is om dit voortaan wel weer op
te nemen.
Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:
Kennis te nemen van de begroting 2017 van de WO DEAL.
Het aantal af te nemen uren, als aangegeven te verhogen en over de kosten hiervoor een besluit te nemen op het moment dat er voldoende bekend
is over alternatieve financieringsmogelijkheden.
Gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met
als inhoud dat wordt:
 aangegeven dat de gemeente Eemsmond een extern onderzoek laat
uitvoeren naar de verrekensystematiek IKB en de gevolgen hiervan;
 voorgesteld om met ingang van volgend jaar weer het meerjarig overzicht van de gemeentelijke bijdragen te vermelden in de begroting;
De (voorlopig) berekende bijdrage ad € 821.456,00 voor de WO DEAL op
te nemen in de gemeentelijke begroting voor 2017.
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