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Onderwerp : Jaarstukken 2018, 1e begrotingswijziging 2019 en conceptbegroting 2020 
Omgevingsdienst Achterhoek

Voorgestelde beslissing 

In stemmen met het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en een zienswijze in te dienen tegen de 1e 
begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020.

Aanleiding

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek moet de begroting 2020, voor 1 augustus 2019 
vaststellen en daarna de gemeenteraden en Provinciale Staten informeren.
Voor die tijd moeten de gemeenteraden en Provinciale Staten in de gelegenheid zijn hun zienswijze te 
geven. Het dagelijks bestuur biedt daarna de ontwerpbegroting voorzien van eventuele zienswijzen aan, 
aan het algemeen bestuur.

Wat wordt met beslissing bereikt

De gemeenteraad stemt in met de het jaarverslag en de jaarrekening 2018 en zij dient een zienswijze in 
tegen de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De gemeenteraad is bevoegd om in te stemmen met de stukken of zienswijzen in te dienen tegen de 
stukken.
Het beslissen of er ingestemd wordt met de stukken of dat er zienswijzen worden ingediend is een 
bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college stelt de gemeenteraad voor om zienswijzen in te dienen 
tegen de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020 waarin zij aan de ODA aangeeft:
-   Dat de stijging van de bijdrage van de gemeente Oude IJsselstreek met € 107.632,-- voor 2019 en
€ 128.232,-- voor 2020 erg hoog is.
-      De ODA heeft meer wettelijke taken gekregen. Deze zullen zij moeten uitvoeren. De wijze van 
uitvoeren van deze taken en het uitvoeren van de niet wettelijke taken zullen zodanig moeten worden 
bijgesteld dat de kosten binnen de begroting van de gemeente blijven.
De kosten voor personeel, diensten van derden en organisatiekosten worden direct doorgerekend naar de 
gemeenten. De ODA dient taakstellend binnen de vastgestelde begroting van de gemeente te werken.

Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking

Uitvoering

De zienswijzen zullen aan de ODA bekend worden gemaakt. Het Algemeen bestuur van de ODA zal met 
inachtneming van de zienswijzen een besluit nemen over de vaststelling van het jaarverslag en 
jaarrekening 2018 van de Omgevingsdienst Achterhoek, de 1e begrotingswijziging 2019 van de 



Omgevingsdienst Achterhoek en de begroting 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
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