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Begrotingswijziging 2017 Omgevingsdienst Groningen

VOORGESTELD
BESLUIT

:

Zienswijze indienen over begrotingswijziging 2017.

TOELICHTING

:

Inleiding
Op 8 september 2016 heeft de Omgevingsdienst Groningen (ODG) de raad en het college van B&W een
begrotingswijziging 2017 aangeboden. In de begrotingswijziging 2017 wordt voorgesteld om meer
financiële middelen vrij te maken in de begroting 2017 ten behoeve van de verbeteringen van de
gemeenschappelijke regeling en de ODG. Op 15 september jl. is, via de mail, een nadere toelichting op de
aanbiedingsbrief begrotingswijziging 2017 ontvangen.
Dat de wijziging nu wordt voorgesteld is opvallend; de begroting 2017 van de ODG is nog niet
vastgesteld, er dient nog een reactie te komen op ingediende zienswijzen. De ODG geeft in hun
aanbiedingsbrief (8 september) aan dat een aantal posten van de ontwerpbegroting 2017 nu pas bekend
zijn en dat zij deze nu nog willen meenemen in haar ontwerpbegroting.
Nadere toelichting ODG
In de nadere toelichting wordt aangegeven dat door de evaluatie van de ODG en het conceptverbeterplan, de begroting 2017 later mag worden aangeboden aan het Ministerie van BZ (november
2016). Daardoor is de begroting 2017 ook later aangeboden aan de colleges en raden. Volgens de normale
P&C-cyclus zou de begroting 2017 al vastgesteld moeten zijn. Het definitieve verbeterplan is in het AB
van 16 september besproken, daaruit volgt dat de begrote kosten voor het verbeterplan hoger zijn; dit
bedrag wordt nu via een begrotingswijziging 2017 aan de colleges van B&W en raden voorgelegd. Er
wordt geen hogere deelnemersbijdrage gevraagd.
Begrotingswijziging
Uit de begrotingswijziging volgt dat er sprake is van een aantal verschuivingen die volgens het DB
budgetneutraal kunnen worden uitgevoerd. Er wordt echter wel een extra bedrag van € 191.000,-onttrokken uit de algemene reserve van de ODG voor het uitvoeren van het verbeterplan. Tot onze
teleurstelling leidt dit verbeterplan wederom tot uitzetting van de kosten door o.a. extra directiekosten.
Advies
Wij stellen voor een zienswijze in te dienen waarin wij onze teleurstelling benoemen.
Bedum, 8 augustus 2016
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De secretaris,

De burgemeester,

R. Wiltjer

drs. H.P. Bakker
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