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Ontwerpbegroting 2016 ODG

Korte inhoud :

Door het bestuur van de ODG wordt de begroting aangeboden. De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen. Voorgesteld wordt om van deze mogelijkheid geen
gebruik te maken.

Uithuizen, 29 april 2015.

AAN DE RAAD.

Inleiding
Op 10 april 2015 heeft de Omgevingsdienst Groningen de Programmabegroting 2016 aan ons toegezonden. Uw raad is in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen.
Op inhoudelijk vlak geeft de begroting geen aanleiding tot het maken van opof aanmerkingen. Met betrekking tot de financiële kant van de ontwerpbegroting kan het volgende worden opgemerkt.
Met de oprichting van de ODG is ook invulling gegeven aan de feitelijke effectuering van de verandering in bevoegdheden voor verschillende bedrijven. Er
zijn rond de 187 bedrijven overgegaan van de provincie naar de gemeenten.
In ons geval is er sprake van 13 bedrijven. De provincie ontving voor de VTH
taakstelling voor deze bedrijven een bijdrage in het provinciefonds. Deze gelden
zijn per 1-1-2014 overgeheveld naar de gemeenten (waar dergelijke bedrijven
zijn gevestigd). Voor Eemsmond gaat het om een bedrag van € 181.000,-voor de uitvoering van VTH taken bij eerdergenoemde 13 bedrijven. Met toepassing van de inputfinanciering wordt dat bedrag volledig overgeheveld. Omdat wij, in onze rol van opdrachtgever en bevoegd gezag ook zelf werkzaamheden moeten verrichten voor deze groep bedrijven zijn wij momenteel in onderhandeling over een eventuele verdeling van de aangegeven gelden.
De bijdrage voor onze gemeente voor 2016 wordt geraamd op € 237.270.
Hierbij is rekening gehouden met het eerder genoemde bedrag van € 181.000.
De Omgevingsdienst is druk bezig met het voorbereiden van een Product Diensten Catalogus. Men streeft ernaar om op korte termijn 80% van de producten
en diensten in de catalogus te verwerken. De PDC wordt de basis voor de opdracht van gemeenten aan de Omgevingsdienst.
Financiële consequenties
De bijdrage voor onze gemeente voor 2016 wordt geraamd op € 237.270. In
dit bedrag is de overheveling van € 181.000 uit het provincie- naar gemeente-
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fonds verdisconteerd. Ook is hierbij rekening gehouden met de overgang van
formatie van de WO DEAL naar de ODG.

Wij stellen u voor:
 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting ODG 2016,
 Het bedrag ad € 237.270 als bijdrage aan de ODG op te nemen in de
gemeentelijke begroting 2016.
 Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te
dienen,
 Het Algemeen Bestuur van de ODG conform te informeren.
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris

