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Voorstel tot het kennisnemen van de concept Jaarstukken
2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB).
In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21
regiogemeenten afgesproken dat de Jaarstukken
(Programmajaarverslag en Jaarrekening) ter informatie
worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34
onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Grondslag raadsbeslu it

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant (ODZOB).
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Onderwerp
Jaarstukken 2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Voorstel
Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant (ODZOB).

Inleiding
In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21 regiogemeenten afgesproken
dat de Jaarstukken (Programmajaarverslag en Jaarrekening) ter informatie worden
aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen. Indachtig de wens van uw raad om beter te kunnen
sturen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van de 4
grote GR-en nu ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden.
Beoogd resultaat
Uw raad informeren over wat er het afgelopen jaar is gebeurd binnen de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de financiële positie daarvan.

Argumenten
7.7 De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen sturen
op GR-en.
Conform de uitgangspunten uit de Beleidsnotitie kader P&C-documenten wordt de
voorlopige jaarrekening ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad. Door de
Jaarstukken aan te bieden via een raadsvoorstel en niet "slechts" via de lijst van
Ingekomen Stukken kan de raad hier directer kennis van nemen en beter sturen op de
GR-en.

7.2 Bovenstaande afspraak is in lijn met de artikel 34 onder b van de Wet

Gem een sch a p pel ij ke Reg e I i n gen.

1.3 Vastgesteld kan worden dat de accountant een goedgekeurde verklaring heeft
afgegeven en daarbij geen grote aandachtspunten, correcties of tekortkomingen
benoemd.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Kosten en dekking
De jaarrekening 2019 sluit af met een positief resultaat van € 914.557,Deze toename is met name als volgt te verklaren:
Doordat de deelnemers meer opdrachten geplaatst hebben heeft de ODZOB
meer uren in rekening gebracht.

-

Het gemiddelde verkooptarief dat in rekening werd gebracht, is door een
andere mix van producten lager dan voorzien in de begroting.

-

De directe kosten (met name loon en inhuurkosten) per in rekening gebracht
uur waren lager dan voor zien.
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Het positief resultaat wordt nu niet, zoals voorafgaande jaren, verdeeld over de
deelnemers. Dit budget wordt ingezet ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de
Omgevingswet.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Burgerparticipatie
Niet van toepassing

Communicatie
Niet van toepassing

Inclusieve

sa

menleving

Niet van toepassing

Vervolgprocedure en planning
De jaarstukken worden ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur van de ODZOB
aangeboden.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
De concept-Jaarstukken 2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bijlagen ter informatie
Niet van toepassing

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeester,

/ o
M

de Brouwer
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