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Jaarstukken 2015, begrotingswijziging 2016 en meerjarenbegroting 2017-2020 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Conceptbesluit

Besluiten kennis te nemen van de begroting van de Omgevingsdienst en deze organisatie te berichten dat er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot zienswijze, omdat de begroting niet (noemenswaardig) afwijkt. Tevens besluiten uw besluit
en de stukken ter kennisname aan de commissie Ruimte aan te bieden.
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Samenvatting
In 2012 er is er besloten toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het basistakenpakket af te nemen. De gemeenteraad heeft ingestemd met uw besluit. Om dit verder vorm te geven zijn met de
omgevingsdienst gesprekken gevoerd over een dienstverleningsovereenkomst (verder
als DVO) en de te verlenen mandaten. Na goedkeuring en vaststelling is de samenwerking een feit geworden.
Het dagelijks Bestuur van de OD heeft op 30 maart 2016 de eindrapportage 2015
jaarverslag en –rekening, de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017 - 2020
vastgesteld. Voor de periode 2017 – 2002 wordt een stabiel meerjarig perspectief
gepresenteerd, waarbinnen de OD ambities en ontwikkelingen financiert. Hierbij is ook
rekening gehouden met de implementatie van prestatiegericht financieren en het
concretiseren van de gevolgen van de nieuwe wetgeving.
De voorzitter van het bestuur verzoekt de leden van het Algemeen Bestuur om deze
stukken voor eventuele zienswijzen door te geleiden aan de gemeenteraad.
In de aanbiedingsbrief geeft de voorzitter een toelichting op het proces en de stukken.
Uiterlijk 6 juli 2016 moet op de hierboven genoemde stukken besluitvorming plaatsvinden. Voor deze datum moeten de eventuele zienswijzen van de raad bekend zijn
zodat deze kunnen worden meegenomen in het besluitvormingstraject richting het AB
(alvorens de begroting naar de toezichthouder wordt gestuurd). De voorzitter vraagt
om uiterlijk 22 juni 2016 eventuele zienswijzen aan de OD door te geven zodat deze
zorgvuldig een plek kunnen krijgen in het besluitvormingstraject. Geconstateerd wordt
dat de procedure tot vaststelling van de begroting van de OD niet synchroon loopt met
die van de deelnemende gemeenten. Hierdoor is de termijn van reageren aan de
krappe kant.

Wat is de voorgeschiedenis?
In het verleden heeft u besloten toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het basistakenpakket af te nemen. De
gemeenteraad heeft ingestemd met uw besluit. De samenwerking/toetreding is al een
aantal jaren een feit.

Wat is er aan de hand?
Het dagelijks bestuur van de OD heeft de jaarstukken 2015, begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017-2020 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied goedgekeurd en
vraagt aan u of u kunt instemmen hiermee. Ook wordt in de begroting een doorkijk
gegeven naar de jaren 2017 tot en met 2020.

Wat gaan we doen?
Op grond van artikel 50 van de Gemeenschappelijke regeling heeft de gemeenteraad
het recht een zienswijze kenbaar te maken op de eindrapportage 2015 jaarverslag en
–rekening, de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2017 - 2020 Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied.
Omdat de geprognotiseerde gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2017 tot en met
2020 binnen de reguliere begroting gedekt zijn, wordt voorgesteld om de raad de
stukken voor te leggen voor te leggen met het advies geen gebruik te maken van het
recht om zienswijze in te dienen.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het onderstaande hoofdstuk financien.
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Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Geen. De basistaken (milieu) dienen verplicht afgenomen te worden van de OD.

Wat hebben we hiervoor nodig?
De met de samenwerking gemoeide gelden zijn reeds gereserveerd in de begroting.
Dit zal ook het geval zijn voor de komende jaren. Afhankelijk van de uitkomsten van
de discussie over de Wabodecentralisatiegelden zal ook de begroting worden aangepast. Dit geldt ook voor de wijzingen van het basistaken pakket.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
De gemeenteraad en de OD. Beide zullen een afschrift van uw besluit ontvangen.

Wat is het vervolg?
Na instemming door de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling zal de begroting 2017 van de OD door of namens het dagelijks bestuur aangeboden worden aan
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Pagina 3 van 3

