RAADSVERGADERING
AGENDAPUNT
ONDERWERP
PORTEFEUILLEHOUDER(S)
STATUS

:
:
:
:
:

8 juni 2017
08a-07.2017
Jaarstukken 2016 Omgevingsdienst Groningen
H. Sienot
besluitvormend

Korte inhoud:
Op basis van de wet op de gemeenschappelijke regelingen heeft het bestuur van de ODG op 25 april de
jaarstukken over 2016 aangeboden. De raad wordt in de gelegenheid gesteld zijn gevoelen over deze stukken
kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van de ODG.

Voorstel:
Voorgesteld wordt om kennis te nemen van de inhoud van de jaarstukken en het Algemeen Bestuur hierover te
informeren.
Algemeen
Op grond van artikel 34 b van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen moet een GR jaarlijks de
jaarstukken om een reactie voorleggen aan de raden van de deelnemende gemeenten. De Wet
Gemeenschappelijke schrijft voor dat uiterlijk 15 april een voorlopige jaarrekening aan de raden van de
deelnemende gemeenten moet zijn verzonden. De jaarstukken zijn niet op tijd ontvangen. De jaarstukken
bevatten twee onderdelen te weten het jaarverslag en de jaarrekening. Onderstaand wordt apart op beide
onderdelen ingegaan.
Jaarverslag
Het jaarverslag over 2016 geeft, naast een meer algemene stand van zaken over het verbeterplan en andere
organisatorische zaken, inzicht in de geplande en gerealiseerde productie voor onze gemeente over het jaar
2016. In het verslag wordt, in bijlage 3, ingezoomd op de productie voor Eemsmond. Het jaarverslag geeft ons
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
Jaarrekening
Op financieel gebied is een positief resultaat geboekt. Begroot was een resultaat van € 0. Voorgesteld wordt
om het resultaat ad € 312.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “overhead”. Deze reserve wordt
gebruikt voor de dekking van de kosten voor uitbreiding van de ondersteunende functies. Het uitbreiden van
de ondersteunende functies is nodig om op een niveau te komen dat aansluit bij een uitvoeringsdienst met een
omvang als die van de ODG. Met het op sterkte brengen van de ondersteunende functies wordt een bijdrage
geleverd aan de borging van de structurele maatregelen op dat vlak. In de jaarrekening worden de oorzaken
voor het resultaat verder toegelicht. Dit geeft ons geen reden tot commentaar.
Vervolgprocedure
De jaarstukken worden in de Dagelijks Bestuur vergadering van 2 juni behandeld en komen op 22 juni op de
Algemeen Bestuur vergadering aan de orde. In verband met de planning van uw raadsvergaderingen is het niet
mogelijk gebleken om het proces zodanig in te richten dat voorafgaand aan de Dagelijks Bestuur vergadering
uw reactie kenbaar gemaakt kan worden. Wij hebben ons besluit over de jaarstukken gecommuniceerd met
het Dagelijks Bestuur en daarbij aangegeven dat uw besluit op de jaarstukken op 9 juni 2017 zal worden
toegezonden.

Mogelijke maatregelen en beoogd effect:
Geen
Uitvoering:
Het besluit communiceren met het Algemeen bestuur.
Bijlagen en achterliggende documenten:


Jaarstukken en jaarverslag ODG.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond,
M. van Beek, burgemeester,
B.L. Meijer, secretaris
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De gemeenteraad,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

B E S L U I T:

De jaarstukken van de ODG voor kennisgeving aan te nemen en in te stemmen met de voorgestelde
bestemming van het resultaat ad € 312.000,00.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 8 juni 2017.

Voorzitter,

Griffier,

