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Conceptbegroting 2016 Omgevingsdienst Groningen
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:

Geen zienswijzen in te dienen op de conceptbegroting 2016 van de
Omgevingsdienst Groningen.

TOELICHTING

:

Door de Omgevingsdienst Groningen (ODG) is op 24 maart 2015 de ontwerpbegroting 2016
ingediend. Leidend hiervoor zijn de uitgangspunten in de Kadernota 2016 die het Algemeen
Bestuur op 28 november 2014 heeft vastgesteld. Het Dagelijks bestuur heeft op 16 maart 2015 de
ontwerpbegroting 2016 vastgesteld.
De wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) biedt u de mogelijkheid zienswijzen in te dienen.
Taken Omgevingsdienst Groningen
De Omgevingsdienst Groningen voert voor de gemeenten en de provincie Groningen verschillende
taken uit op het gebied van de leefomgeving. Voor de gemeente Bedum betreft het voor 2016 de
basismilieutaken (vergunningverlening, toezicht en handhaving bij een aantal ‘grotere’ bedrijven
en bij hergebruik van grond), taken op het gebied van externe veiligheid en eventuele
maatwerktaken.
Voor Bedum betekent dit (exclusief eventuele maatwerktaken) een primaire formatie van 0,3 fte
voor het uitvoeren van milieuvergunningverlening, milieutoezicht en -handhaving.
Financiën
De volgende structurele lasten en baten hebben invloed op de begroting 2016:
Vanaf 2016 zal een efficiency taakstelling van 10% worden doorgevoerd op de ingebrachte
taken. Dit geeft een lagere loonsom in de begroting van 2016.
Een groot aantal medewerkers heeft de maximale periodiek bereikt of is in een hogere
functieschaal terechtgekomen. Dit leidt in de begroting van 2016 tot een geringe stijging
van de loonkosten.
In 2016 wordt een indexatie voor loonsommen van 2% gebruikt en voor overige kosten
1,75%.
Door uitbreiding van het aantal werkplekken worden de begrote kosten voor de overhead
hoger.
De Efficiency taakstelling heeft een minimale positieve invloed op het te betalen bedrag door de
gemeente Bedum. Voor 2016 dient rekening te worden gehouden met een deelnemersbijdrage van
€ 36.453,- (voor 2015 was de deelnemersbijdrage € 37.601,-). Hierbij inbegrepen is een bedrag van
€ 8.915,- dat via het gemeentefonds wordt ontvangen voor overheveling toezicht- en
handhavingstaken van provincie naar gemeente (betreft één bedrijf waarvan het toezicht is
overgegaan van provincie naar gemeente).
Advies
Er is naar ons oordeel geen aanleiding tot het indienen van zienswijzen. Wij stellen u voor dat oordeel
over te nemen.
Bijlage
Ontwerpbegroting 2016 van de Omgevingsdienst Groningen.
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