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Uitvoeringsprogramma invoering Omgevingswet met budgetaarlraaé
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De gemeenter@,van Dg;enrererru, rn vergaderiÁf Uii""n op

2ï februa rinóZO:

Constaterende dat:
. er een voorstel ter besluitvorming is aangeboden m.b.t. het uitvoeringsprogramma van de invoering
van de Omgevingswet
r Hier ook een budgetaanvraag bij zit van €210.000,00 voor onze gemeente
o Met dit bedrag de totale SED kosten voor dit project al €1,8 miljoen gaan bedragen
r Dit bedrag maar toereikend is tot januari 2021
. Er gedurende de jaren na januari 2021 nog veel meer moet gebeuren om deze Omgevingswet in te
voeren en hier ook geld voor gevraagd gaat worden
r Hel een project is dat langdurig kosten mel zich mee gaat brengen
Overwegende dat:
o De Omgevingswet een Rijkswet is die de gemeenten verplicht moelen uitvoeren
o Hier geen compensatie van het Rijk tegenover staat.
o Het geenszins duidelijk is dat deze wet besparingen gaal opleveren voor onze gemeente of regio
. Het ook niet duidelijk is welk probleem er exact opgelost gaat worden
. Ook diverse Eerste en Tweede Kamer fracties hun bedenkingen hebben over dit project (zie
hiervoor o.a. ook: httos://www,eerstekamer.nl/verslaqdeel/2O200128/invoeringswet omoevinqswet
. Ook onze gemeente vooaichtig om moet gaan met de financiën van de gemeente
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1. bij het Rij/6íop aan te dringen
dat er voor gemeenten

2.
3.
4.

een financiële ondersteuning komt voor dit
project
de andere gemeenten in Westfriesland te benaderen om gezamenlijk actie te ondernemen
voór de behandeling van de begroting van 2021 de reacties aan de raad voor te leggen
deze motie ook naar andere gemeenten in Nederland te sturen

en gaat over tot de orde van de dag
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