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Onderwerp : Ontwerpbegroting 2013 en 2014 Omgevingsdienst Achterhoek

Voorgestelde beslissing:

1. Bijgevoegde zienswijze kenbaar te maken op de ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Achterhoek voor 
2013 en 2014.

2. Het college de bijdrage aan de Omgevingsdienst Achterhoek in 2014 dit voorjaar met de voorjaarsnota te laten 
verwerken in de ontwerpbegroting voor 2014.

Aanleiding
Op 1 april 2013 is de Omgevingsdienst Achterhoek (hierna: ODA) van start gegaan. Op 8 april 2013 heeft de 
gemeenteraad van de ODA de ontwerpbegroting ontvangen. De gemeenteraad heeft het recht om hierover een 
zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODA.

Wat wordt met beslissing bereikt
• Een begroting die past binnen het financieel kader van de opdracht die daarvoor gegeven is middels het 

bedrijfsplan door het directeurennetwerk achterhoek en de besturen van de deelnemende organisaties. 
• Een begroting die de ODA de middelen geeft om dienstverlening van de gewenste kwaliteit te leveren.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 De ontwerpbegroting voldoet niet aan de opdracht.
De ontwerpbegroting van de ODA voor de jaren 2013 en 2014 leidt zonder aanvullende maatregelen tot 
tekorten in de meerjarenbegroting 2013-2016 van de gemeente Oude IJsselstreek. Dit tekort bedraagt € 
42.717,--  in 2013 en € 81.146,-- in 2014. Blijkens de ontwerpbegroting 2013 en 2014 wordt dit 
veroorzaakt door het feit dat de overheadkosten van de ODA ruim het tweevoudige bedragen van de 
kosten zoals die zijn voorgespiegeld in het bedrijfsplan dat eerder door het college is goedgekeurd. Een 
dergelijke overschrijding is echter niet tussentijds gemeld, terwijl dat voor de betreffende bedragen wel 
had moeten gebeuren.
Verder wordt hiermee door de ODA in beginsel dus ook niet voldaan aan de randvoorwaarde van 
budgetneutraliteit. Mede gelet op het feit dat de ODA pas op 1 april 2013 is gestart en dat tegenover 
deze negatieve kostenontwikkeling nog geen bewezen kwaliteitsverbetering gesteld wordt noch op 
korte termijn verwacht kan worden behoeft de kostenontwikkeling en de beheersing daarvan de 
komende jaren de nadrukkelijke aandacht van het bestuur. De raad wordt geadviseerd deze zienswijze 
kenbaar te maken bij het dagelijks bestuur.

2.1 De meerkosten van de ODA zijn structureel.
De meerkosten van de ODA worden onder meer veroorzaakt door de keuze dat het personeel niet 
wordt gedetacheerd, maar in dienst wordt genomen door de ODA. Dit veroorzaakt een toename van de 
overheadkosten.

Kanttekeningen

a. De ODA is een nieuwe gemeenschappelijke regeling
Omdat de ODA vorig jaar is opgericht en pas vanaf 1 april 2013 operationeel is kan begrotingstechnisch 
nog niet het principe van 'samen trap op, trap af' toegepast worden zoals dat gehanteerd wordt bij 
andere gemeenschappelijke regelingen.

Kosten, baten, dekking

De bijdrage aan de ODA bedraagt € 401.370,-- in 2013 en € 535.160,-- in 2014. De kosten worden 
vooralsnog gedeeltelijk gedekt vanuit de producten:
11 Personeelsbeheer;
43 Omgevingsvergunning bouwen;



46 Handhaving;
47 Omgevingsvergunning milieu;
48 Milieuzorg algemeen.

Het in 2013 dan nog resterende tekort van € 42.717,-- wordt vooralsnog gedekt uit de post onvoorzien. (FCL 
60210201/ ECL 1).
Het in 2014 voorziene tekort van € 81.146,-- wordt met de voorjaarsnota verwerkt in de ontwerpbegroting 
voor 2014.

Uitvoering

Planning
30 mei 2013 → Raadsvergadering
5 juni 2013 → Vergadering Dagelijks Bestuur ODA
19 juni 2013 → Vergadering Algemeen Bestuur ODA

Vaststelling begroting 2013-2014 ODA vóór 1 juli 2013.
Verzending begroting 2013-2014 ODA vóór 15 juli 2013.

Personeel
Dit besluit heeft geen directe consequenties voor personeel.

Communicatie/participatie
De brief met de aan de raad voor te stellen zienswijze is als bijlage bij dit bericht gevoegd.

Evaluatie/verantwoording
Via en naar aanleiding van de gebruikelijke jaarstukken van de ODA.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester


