
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering : 24 mei 2018

Onderwerp : Jaarstukken 2017, 1e begrotingswijziging 2018 en conceptbegroting 2019 
Omgevingsdienst Achterhoek

Voorgestelde beslissing:
1. Instemmen met het jaarverslag en concept jaarrekening 2017 van de Omgevingsdienst Achterhoek
1. Instemmen met de 1e begrotingswijziging 2018
2. Instemmen met de concept begroting 2019 van de Omgevingsdienst Achterhoek

Aanleiding
Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek moet de begroting 2019, voor 15 juli 2018 
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.
Op dezelfde manier moeten de begrotingswijziging en de jaarrekening worden behandeld.

Wat wordt met beslissing bereikt
 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling stelt de begroting al of niet gewijzigd 

vast.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 de jaarrekening 2017 sluit af met een negatief saldo van € 97.000,--

In 2015 en 2016 was er sprake van voordelige rekeningresultaten. Vanaf 2017 is de ODA bekostigd op 
basis van outputfinanciering. Vanwege het inrichten van het digitale archief met bijbehorende 
koppelingen met en wijzigingen in het systeem en hogere personeelskosten zijn de uitgaven hoger 
uitgekomen.

2.1 Voordat de 1e begrotingswijziging 2018 wordt vastgesteld dient de gemeente aan te geven of zij hiermee  
instemmen.
Omdat de gemeente Oude IJsselstreek één van de deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling is 
moet zij instemmen met de 1e begrotingswijziging 2018 van de Omgevingsdienst. Indien de gemeente 
het niet eens is met de begroting, kan de gemeente een zienswijze geven. In de begroting zijn de 
werkzaamheden aangegeven die door de Omgevingsdienst Achterhoek zullen worden verricht voor de 
gemeente Oude IJsselstreek en welke kosten hiermee gemoeid zijn. Door hogere personeelskosten, 
ondersteuning archief en ondersteuning ICT worden kosten hoger dan geraamd. Deze verhoging van de 
kosten heeft tot gevolg dat de bijdrage van de partners met € 185.000,-- stijgt. Voor de gemeente Oude 
IJsselstreek houdt dit een stijging van de kosten in van € 13.506,--

3.1 Voordat de begroting 2019 wordt vastgesteld dient de gemeente aan te geven of zij hiermee instemmen.
Omdat de gemeente Oude IJsselstreek één van de deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling is 
moet zij instemmen met de begroting 2019 van de Omgevingsdienst. Indien de gemeente het niet eens 
is met de begroting, kan de gemeente een zienswijze geven. In de begroting zijn de werkzaamheden 
aangegeven die door de Omgevingsdienst Achterhoek zullen worden verricht voor de gemeente Oude 
IJsselstreek en welke kosten hiermee gemoeid zijn. In de begroting van 2018 is een bijdrage aan de 
Omgevingsdienst Achterhoek geraamd van € 458.428,--. Op basis van de begroting van 2019 van de 
Omgevingsdienst Achterhoek bedraagt de bijdrage van de gemeente Oude IJsselstreek € 490.768,--. Dit 
is een toename van € 32.340,--. De reden van deze toename zijn met name de verhoging van de 
personeelskosten en organisatiekosten. De werkzaamheden die door de omgevingsdienst worden 
verricht wijzigen niet.

Kanttekeningen



a. De wijziging van de begroting voor 2019 voldoet niet aan de toegestane stijging
In de begroting van 2018 is een bijdrage aan de Omgevingsdienst Achterhoek geraamd van              
€ 458.428,--. Op basis van de begroting van 2019 van de Omgevingsdienst Achterhoek bedraagt de 
bijdrage van de gemeente Oude IJsselstreek € 490.768,--. Dit is een toename van € 32.340,--.
De reden van deze toename zijn met name de verhoging van de personeelskosten en 
organisatiekosten. De werkzaamheden die door de omgevingsdienst worden verricht wijzigen niet. 
De afwijking in de begroting voldoet niet aan de door de gemeente toegestane stijging van 1,6%. De 
verhoging van de bijdrage is echter wel verklaarbaar, mede doordat ook in 2018 de kosten voor 
personeel en de organisatiekosten (ICT) al hoger zijn dan begroot 

Kosten, baten, dekking
In de begroting van 2018 is een bijdrage aan de Omgevingsdienst Achterhoek geraamd van € 458.428,--. Op 
basis van de begroting van 2019 van de Omgevingsdienst Achterhoek bedraagt de bijdrage van de 
gemeente Oude IJsselstreek € 490.768,--

Uitvoering

Planning


Personeel

Communicatie/participatie

Evaluatie/verantwoording
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□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………




