Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 16 juni 2022
Agendanummer:
Team: VT
Zaaknr: 17218-2022
Onderwerp: Begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 GR Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant

Aan de raad
Inleiding
De begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
(ODZOB) is opgesteld aan de hand van de door het Algemeen Bestuur van de ODZOB
vastgestelde kadernota 2023. 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. Kennis te nemen van de aanbiedingsbrieven, de begroting 2023 en meerjarenraming
2024-2026 en de jaarrekening 2021, van de GR ODZOB.
2. Bijgevoegde zienswijze op begroting 2023 van de ODZOB vast te stellen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Ruimte d.d. 1 juni 2022
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Collegevergadering B&W d.d. 17 mei 2022
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 de termijn 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 niet binnen de begroting worden uitgevoerd. De kosten van de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) stijgen in 2023. Dit als gevolg van groter
werkprogramma en een hoger uurtarief (prijsindexering).
De toename van het werkprogramma in de begroting 2023 heeft volgende oorzaken:
- Meer taken die aan gemeentelijk werkprogramma worden toegerekend. Dit was tot op heden
financieel niet goed tussen de deelnemers verdeeld. De provincie betaalde voor taken die aan
gemeenten gerelateerd waren. Daarop is de verdeling van de kosten tussen provincie en
gemeenten met ingang van de begroting 2023 opnieuw vastgesteld.
- Meer taken vanwege majeure trajecten: de transitie veehouderij, de energietransitie (gesloten
bodem energiesystemen) en de Omgevingswet.
Voor het tekort voor de de bijdrage 2023 is in de Kadernota 2023 onder hoofdstuk 5.2 Wijzigingen
begrotingen verbonden partijen € 86.298 opgenomen.

Ontwerpbegroting 2023 GR ODZOB
Opgenomen in gemeentelijke begroting GR ODZOB
Tekort - Begroting 2023 GR ODZOB (Kadernota 2023)

2023
€ 1.118.864
€ 1.032.566
€ 86.298

2024
€ 1.118.864
€ 1.032.566
€ 86.298

2025
€ 1.118.864
€ 1.032.566
€ 86.298

2026
€ 1.118.864
€ 1.032.566
€ 86.298

Specificatie:
Ontwerpbegroting 2023 GR ODZOB, bijdrage voor Gemert-Bakel:
Programma Dienstverlening
Landelijke Basistaken
Verzoektaken
Totaal programma dienstverlening
Programma Regionale Samenwerking
SSiB
Omgevingsveiligheid
Programma Omgevingswet
Overige collectieve taken
Totaal programma regionale samenwerking
TOTAAL Ontwerpbegroting 2023 GR ODZOB

€ 760.240
€ 243.620
€ 1.003.860
€ 10.220
€ 8.244
€ 22.159
€ 74.381
€ 115.004
€ 1.118.864

Opgenomen in gemeentelijke begroting bijdrage GR ODZOB:
Voor programma dienstverlening en overige collectieve taken:
Fcl 6723135 ODZOB-werkprogramma en collectieve taken / ECL 42443
Voor SSiB, Omgevingsveiligheid: Fcl 6723136 ODZOB-overig / ECL 42443
Voor programma omgevingswet Fcl 6822225 Invoering Omgevingswet (deel)
TOTAAL Opgenomen in gemeentelijke begroting bijdrage GR ODZOB

€ 970.274
€ 40.133
€ 22.159
€ 1.032.566

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 begroting ODZOB 2023 en meerjarenraming 2024-2026 d.d. 10 maart 2022.
2. Begroting 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 ODZOB versie 10 maart 2022.
3. Informatiebrief colleges van deelnemers voorlopige jaarrekening - cijfers 2021 d.d. 10 maart
2022.
4. Bijlage bij informatiebrief aan colleges voorlopige jaarrekening 2021 d.d. 10 maart 2022.
5. Aanbiedingsbrief handreiking Raads en stateninformatiebrief jaarcijfers 2021 d.d. 10 maart 2022
6. Conceptbrief college B&W aan DB GR ODZOB inzake begroting 2023 onder voorbehoud
besluitvorming gemeenteraad Gemert-Bakel.
7. Conceptbrief raad aan DB GR ODZOB besluitvorming raad inzake begroting 2023.
9. Raadsbesluit

Gemert, 17 mei 2021
het college van burgemeester en wethouders,
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