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Onderwerp: Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant

Aan de raad
Inleiding
De begroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2023 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
is opgesteld aan de hand van de door het Algemeen Bestuur van de ODZOB vastgestelde
kadernota 2020. Deze begroting is tot stand gekomen in afstemming met de door de deelnemers
samengestelde werkgroep van financieel deskundigen en het Opdrachtgeversplatform. Conform
artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid
gesteld om zienswijzen in te dienen.
Beslispunten
1. De raad kennis te laten nemen van de aanbiedingsbrieven, de ontwerpbegroting 2020 en
meerjarenraming 2021-2023 en de jaarrekening 2018, zoals aangeboden door de GR
ODZOB.
2. Met bijgevoegde brief het Dagelijks Bestuur ODZOB informeren dat er geen reden is om
zienswijzen in te dienen.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Financiën en Bestuur d.d. 18 juni 2019
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
--

Beoogd effect
- Samen meer waarde voor een veilige en gezonde leefomgeving in Zuidoost Brabant.
- De ODZOB ontwikkelt zich als de vanzelfsprekende partner die hoogwaardige,
innovatieve en betaalbare diensten levert.
_ De ODZOB is niet alleen de uitvoeringsdienst op het gebied van VTH taken voor de
gemeente, maar adviseert ook op gebied van omgevingsbeleid.

Duurzaamheid
niet van toepassing

Argumenten
1.1 Op de begroting van een GR is volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen de
zogenaamde zienswijze procedure van toepassing.
2.1 In artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is d etermijn voor het geven
van een zienswijze op ontwerpbegrotingen door raden van de deelnemende gemeenten
vastgelegd op acht weken.

Kanttekeningen
2.1 Omdat de termijn voor het geven van een zienswijze op ontwerpbegrotingen door
raden van de deelnemende gemeenten bij wet geregeld is, is het Algemeen Bestuur van
de GR niet verplicht om zienswijzen die te laat aangeleverd zijn mee te nemen in de
verdere besluitvormingsprocedure.

Vervallen “oude” regelgeving
-Financiën
Het voorgestelde besluit kan binnen de huidige begroting worden uitgevoerd. De begroting
2020 GR ODZOB vraagt om een bijdrage van € 693.562,- voor Gemert-Bakel. Dit is
opgebouwd uit € 427.169,- voor landelijke basistaken, € 199.133,- voor verzoektaken en €
67.260,- voor collectieve taken. Deze bijdrage is enerzijds gebaseerd op de verwachte
opdrachtverlening voor basistaken en verzoektaken en anderzijds op een bijdrage voor
collectieve taken (waaronder SSiB, intensiveringsbudget en Agrofood). Dit past binnen het
budget van € 732.669 op FCL 6723135 ODZOB werkprogramma en collectieve taken. Het
restant van dit bedrag (€ 39.107 in 2020) wordt jaarlijks gebruikt als buffer voor opdrachten
vanuit het werkprogramma die hoger uitvallen dan verwacht. Afgelopen jaren waren dat
voornamelijk overschrijdingen op het budget vergunningverlening en toezicht/handhaving.
Als het werkprogramma wordt opgesteld gaan we uit van een aantal basis- en
verzoektaken welke gebaseerd worden op ervaringscijfers van voorgaande jaren. Hierbij
wordt geen rekening gehouden met extra opdrachten die voortvloeien uit opdrachten uit dat
werkprogramma. Zo wordt er bij toezicht uitgegaan van gemiddeld 1 hercontrole, in de
praktijk kan dit aantal hoger uitvallen bij een aantal adressen. Ook gaan we uit van een
norm voor tijdbesteding aan een vergunningsaanvraag. Door omstandigheden als
bestuurlijke gevoeligheid of omgevingsvraagstukken bij bepaalde adressen kan die norm
ruimschoots overschreden worden. Deze uren komen dan voor rekening van het
werkprogramma. Door deze kosten te verantwoorden in het huidige budget komt hierop
dan geen overschrijding van het begrote bedrag maar wordt dan opgevangen door die
buffer.
Indexering staat opgenomen in de begroting van de ODZOB onder paragraaf 3.1.2.2. Op
pagina 46 staat onder het kopje ‘Programma Collectieve taken’ dat de collectieve taken zijn
geïndexeerd conform de afspraken zoals vastgelegd in de Beleidsnotitie Kaders P&Cdocumenten van de 4 regionale GR-en. De indexering die de ODZOB aanhoudt is 3,4%

voor lonen en 1,6% voor prijzen. Dit is in lijn met onze kadernota 2020: 3,5% voor lonen en
1,5% voor prijzen.

Uitvoering
Aan het Dagelijks Bestuur van de GR ODZOB wordt na behandeling in de gemeenteraad
kenbaar gemaakt dat we geen zienswijzen hebben.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief gemeenteraden ontwerpbegroting 2020 GR ODZOB d.d. 25 februari
2019.
2. Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR ODZOB.
3. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken 2018 d.d. 10 april 2019.
4. Jaarstukken 2018, versie 25 maart 2019.
5. Accountantsverslag uitkomsten controle en overige informatie 2018 d.d. 9 april 2019.
6. Brief college B&W aan DB ODZOB inzake ontwerpbegroting onder voorbehoud
besluitvorming gemeenteraad Gemert-Bakel d.d. 16 mei 2019.
Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 4 juli 2019
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
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