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Te nemen besluit:
1. kennis nemen van de begroting van de ODA 2020,
2. zienswijze indienen.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Bij het indienen van de concept begroting krijgen de deelnemende gemeenten van de
ODA de mogelijkheid om hun zienswijze op de begroting 2020 kenbaar te maken.
Argumentatie:
2.1. De bijdrage aan de ODA stijgt, o.a. omdat er meer vergunningsaanvragen worden
behandeld (als gevolg van een groeiende economie). Deze toename wordt slechts voor
een klein deel gecompenseerd door de opbrengst van leges.
2.2. Verder heeft de ODA voor 2020 het voornemen de uurprijs te verhogen met 3.5%. Dit
percentage ligt hoger dan de inflatiecorrectie en wijkt af van de Achterhoekse norm (2%).
Kanttekeningen en risico’s
N.v.t.
Financiën
De ODA heeft voor 2020 het voornemen de uurprijs te verhogen met 3.5%. Dit
percentage ligt hoger dan de inflatiecorrectie. De meeropbrengsten wil zij gebruiken voor
het implementeren van nieuw beleid. De kosten van het nieuwe beleid worden hiermee
uitgesmeerd over alle producten. Daardoor stijgen de kosten bij een gelijke afname met
bijna 3,5%.
In 2018 heeft een overschrijding plaats gevonden van € 253.890,-. Voor zover dit
vergunningverlening betreft als gevolg van een groeiende economie) is een
overschrijding te billijken. De onderdelen ‘specialismen’ (advisering) en (aanvullende)
handhaving zijn wel te beïnvloeden. Door van het nieuwe beleid producten te maken,
houdt de gemeente meer invloed op de hoeveelheid uit te besteden werk en daarmee op
de kosten: wat vindt de gemeente belangrijk en wat minder. Met ruimere
keuzemogelijkheden is de gemeentelijke uitvraag te sturen en heeft daarmee invloed op
de gemeentelijke bijdrage. In deze situatie hoeft de overschrijding van 2018 niet volledig
opgenomen te worden in de begroting 2020
Communicatie
Samenvatting/kernboodschap:
De kosten van de deelneming in de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) nemen toe.
Naast inflatie wordt een deel van de prijsstijging veroorzaakt door nieuwe ontwikkelingen
op het gebied van het milieu.

______________________________________________________________________
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen
0

Berkelland wil meer grip op de kosten houden door de stijging te verwerken in betrokken
producten en niet in een algemene uurprijs verhoging en verwoord dit in een zienswijze
op de begroting 2020 van de ODA.
Communicatie via:
Brief met zienswijze aan ODA(bijgevoegd)
Initiatief, participatie en rol gemeente
N.v.t.
Planning en evaluatie
De zienswijze moet, volgens bijgevoegde brief uiterlijk 3 juni ingediend zijn. Deze datum
is niet haalbaar omdat de raadsvergadering op 25 juni plaats vindt. Daarom is gekozen
de zienswijze op 3 juni als een voorlopige zienswijze in te dienen. Na uw besluit wordt de
ODA geïnformeerd over de definitieve zienswijze.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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Raadsvergadering

:

25 juni 2019

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019;
besluit:

een zienswijze in te dienen op de concept begroting 2020 van de ODA.
Deze zienswijze houdt in dat Berkelland keuzeruimte wil houden en daarmee invloed op
de gemeentelijke bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
25 juni 2019
de griffier,

de voorzitter,
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Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

: zienswijze begroting 2020 Omgevingsdienst Achterhoek

De begroting ODA 2020 is gebaseerd op de begroting 2019 met als vertrekpunt het
bestaande beleid (2018). De toenemende bedrijvigheid en veranderende wetgeving
hebben in 2018 geleid tot een overschrijding van de begrote bijdrage van Berkeland aan
de ODA. Voor 2019 is in de 1ste begrotingswijziging rekening gehouden met deze
ontwikkelingen, en vervolgens is die lijn doorgetrokken naar 2020.
Naast de hierboven geconstateerde toename van het aantal afgenomen uren (groei
economie) neemt het uurtarief toe: € 85,00/uur van de oorspronkelijke begroting 2019
naar € 86,00/uur van de 1ste begrotingswijziging naar € 89,- in de begroting 2020. Naast
de inflatie correctie is het belangrijkste argument nieuwe werkzaamheden en beleid.
Omdat de uurprijsstijging invloed heeft op het totale werkpakket, worden daarmee ook
producten duurder waarop het nieuwe beleid geen invloed heeft. Outputfinanciering biedt
een alternatief en dat is door alleen van de producten waarop het nieuwe beleid
betrekking heeft, de kostprijs te verhogen (verhogen productnorm in uren). Door het wel
of niet afnemen van deze producten behoudt de gemeente meer invloed op haar bijdrage
in de regeling.
Een deel van de deelnemende gemeenten vindt de totale kostenverhoging van de ODA
te groot en geeft in een zienswijze aan van de ODA daar een oplossing voor te
verwachten.
Bijlagen:
Begroting 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek,
Raadsbrief zienswijze ODA
Zienswijze begroting 2020 aan ODA
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