
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.8 

 

 Doetinchem, 20 mei 2015 

 

 

Jaarstukken 2014, 1e begrotingswijzing 2015 en 

begroting 2016 Omgevingsdienst Achterhoek  

 

 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van de jaarstukken 2014 van de Omgevingsdienst Achterhoek 

(ODA). 

2. Geen zienswijze indienen op de 1e begrotingswijziging 2015 van de ODA. 

3. Bij de ODA als zienswijze indienen om bij de samenstelling van de begroting 

2016 geen bedrag op te nemen voor aanvullende algemene lasten (onvoorzien, 

ziekteverzuim en flexibele schil). 

4. De ODA informeren met een brief. 

 

Inleiding 

Op 1 april jongstleden heeft het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Achterhoek 

(ODA) de jaarstukken 2014, de 1e begrotingswijziging 2015 en de begroting 2016 aan de 

gemeenteraad gestuurd. College en gemeenteraad kunnen volgens de gemeenschappelijke 

regeling van de ODA en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze kenbaar 

maken over de begrotingswijziging en begroting. Het algemeen bestuur van de ODA stelt deze 

vervolgens vast. 

 

Kern 

Ad 1. 

De jaarrekening 2014 sluit met een nadelig saldo van € 8000,-. Het voorstel is om, 

overeenkomstig artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling, € 8000,- te onttrekken aan de 

algemene reserve. 

Dit geeft geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

Ad 2. 

De 1e begrotingswijziging is meer het formaliseren van uitgaven ten laste van gevormde 

reserves, voorzieningen en bijdragen derden. Derhalve budgettair neutraal voor de begroting.  

Dit geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze bij deze begrotingswijziging 2015. 

  

Ad 3. 

Het voorstel is om de bijdrage in de begroting 2016 voor Doetinchem, ten opzichte van de 

begroting 2015, te verhogen met € 12.000,- tot € 652.000,-.  

Colleges van de Achterhoekse gemeenten hebben besluiten genomen over de compensatie 

voor nominale ontwikkelingen van de bijdrage voor gemeenschappelijke regelingen (GR). 

Op grond hiervan mag de bijdrage in 2016 stijgen met 0,75%. Rekening houdend met dit 

uitgangspunt zou de inwonerbijdrage mogen stijgen met slechts € 5000,- in plaats van de 

voorgestelde € 12.000,-. 
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De stijging wordt veroorzaakt doordat in de begroting aanvullende lasten zijn opgenomen 

voor: 

 

Onvoorzien € 60.000,-  

1% van de begroting wordt geraamd voor onvoorzien 

 

Langdurig ziekteverzuim € 100.000,- 

Geraamd is een stelpost van € 100.000.  

 

Flexibele schil € 92.580,- 

De niet vervulde vacatures en urenverminderingen zijn gereserveerd voor de flexibele schil. 

 

Wij adviseren om niet in te stemmen met een verhoging van de begroting met 

bovengenoemde algemene lasten. In een tijd waarin gemeenten moeten bezuinigen, is het niet 

realistisch om de begroting van de ODA te verhogen met deze lasten.  

Wij adviseren derhalve de ODA opdracht te geven om deze lasten als deze zich al voor gaan 

doen, op te vangen binnen de bestaande budgetten in de begroting. 

 

Juridisch 

Geen. 

 

Communicatie 

Geen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 

secretaris        burgemeester 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Jaarstukken 2014, 1e begrotings-

wijziging 2015 en begroting 2016 ODA; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2014 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). 

2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2015 van de ODA. 

3. Bij de ODA als zienswijze in te dienen om bij de samenstelling van de begroting 2016 geen 

bedrag op te nemen voor aanvullende algemene lasten (onvoorzien, ziekteverzuim en 

flexibele schil). 

4. De ODA te informeren met een brief. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 28 mei 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


