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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, 8 mei 2014.

AAN DE RAAD.

Inleiding
Door de Werkorganisatie DEAL gemeenten is op 21 maart 2014 de begroting
ingediend voor 2015, met het verzoek om deze voor te leggen aan uw raad en
u in de gelegenheid te stellen zienswijzen in te dienen.
Bij de aanbieding van de begroting is gevraagd om uiterlijk 15 mei 2014 te
reageren op de begroting. In verband met de planning van de vergaderingen
van uw raad is door ons gevraagd om uitstel van deze datum. De reactietermijn is daarop verlengd tot 27 mei 2014. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is de gemeenteraad het orgaan dat zienswijzen kan indienen.
Tekstueel
In het tekstuele deel van de begroting valt te lezen dat de WO en de Omgevingsdienst Groningen (ODG) bij capaciteits- of kennisproblemen gebruik zal
worden gemaakt van elkaars mogelijkheden.
Verder wordt aangegeven dat organisaties, die zich bezighouden met taken op
gebied van vergunningverlening en toezicht, per 2015 moeten voldoen aan
wettelijk vastgestelde criteria voor wat betreft kwaliteit van de medewerkers
en kwantiteit van het werkaanbod. Dit is overigens ook van toepassing op de
gemeentelijke organisatie.
Het toetsen van bouwplannen is van oudsher een taak van de locale overheid.
Momenteel wordt gewerkt aan plannen om dit in de toekomst mogelijk onder
te brengen bij private organisaties. Na een overgangsperiode van drie jaar zou
het systeem worden ingevoerd. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat de verantwoordelijkheid komt te liggen bij de initiatiefnemer. Niet alle taken vallen
onder de private bouwplantoets. Uitzonderingen zijn welstandsbeoordeling,
ruimtelijke ordening en handhaving.
Verder wordt in het tekstuele deel stilgestaan bij een aantal in het oog springende ontwikkelingen op het taakveld Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
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Op pagina 16/17 vermeld het bestuur de speerpunten voor de werkorganisatie.
Hieruit blijkt dat voldoen aan de kwaliteitscriteria en bezuinigingen de hoogste
prioriteit wordt toegekend.
Het tekstgedeelte geeft ons geen aanleiding tot het maken van op of aanmerkingen.
Financiële consequenties
Aan de WO DEAL is bij de start van de GR van 2011 een formatieve bezuinigingstaakstelling opgelegd van 10%. Deze taakstelling zal in 2015, door de
laatste 0,16 fte te bezuinigen, volledig worden gerealiseerd. In 2013 is aan de
WO een aanvullende bezuiniging opgelegd van 10%. Het bestuur heeft besloten dat deze bezuiniging over een periode van 4 jaar dient te worden bereikt.
Uit de voorliggende begroting blijkt dat de resultaten van de bezuinigingen tot
op dit moment een bedrag vertegenwoordigen van rond de € 160.000.
De gemeentelijke bijdrage stijgt, ondanks de opgelegde en deels doorgevoerde
bezuinigingen licht. Dit heeft te maken met het gegeven dat de WO DEAL
wordt geconfronteerd met onvermijdelijke stijgende kosten voor verschillende
contracten zoals huisvesting, (tuin)onderhoud en dergelijke.
De optie om de lijn van bezuinigingen door te trekken naar de organisaties
waarvan de WO op haar beurt weer diensten betrekt zal nader worden onderzocht. In de tijd gezien kan eea eerst per 2016 worden geëffectueerd. Wel
heeft de directie van de WO actie ondernomen door de overeenkomsten op
inhoud te herbeoordelen.
Met de WO DEAL is een wijziging in de prioritering afgesproken. Dit betekent
dat bij bouwwerken van minimale omvang en bij bepaalde omstandigheden
(monumenten, beschermde dorpsgezichten e.d. uitgezonderd) alsmede bij de
lichtste soort bedrijven geen of minder toezicht zal worden gehouden. De uren
die hierdoor vrijvallen kunnen onder andere worden ingezet om meer werk voor
derden uit te voeren en zodoende meer inkomsten te genereren. De effecten
hiervan zijn nog niet in de voorliggende begroting opgenomen.
Door de WO DEAL is aangegeven dat over verschillende manieren van bezuinigen wordt nagedacht. Een interne werkgroep inventariseert en analyseert de
verschillende mogelijkheden en ook samen met de 4 opdrachtgevers wordt
gezocht naar passende maatregelen. Ook hiervoor geldt dat e.e.a. nog prematuur is en nog niet in concrete cijfers kan worden uitgedrukt. Wij gaan ervan
uit dat mocht dit aan de orde komen een en ander door een begrotingswijziging
wordt verwerkt.
De kosten van de WO worden nu nog steeds verdeeld op basis van de in 2010
ingebrachte formatie. Nog steeds wordt er gewerkt aan het ontwikkelen van
andere manier van verdelen. Uw raad heeft in 2013 een zienswijze gegeven
met als strekking dat u veel waarde hecht aan een evenwichtige(r) en evenredige(r) verdeling van de beschikbare uren. Wij stellen u voor om deze zienswijze, mogelijk ten overvloede, nogmaals in te dienen.
Voor de voorliggende begroting wordt dan ook uitgegaan van de oorspronkelijke verdeling. Dit betekent dat de bijdrage van Eemsmond voor 2015 wordt
geraamd op € 654.075.
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Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:

Kennis te nemen van de concept begroting en gebruik te maken van de
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze waarin wordt aangedrongen op adequate realisering van de opgelegde bezuinigingen en waarbij
een verwijzing wordt gedaan naar de inhoud van de zienswijze d.d. 20-062013.

De bijdrage aan de WO DEAL voor 2015 ad € 654.075 op te nemen in de
gemeentelijke begroting.

Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris

