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Onderwerp  Ontwerpbegroting 2019 

  

Datum 28-3-2018 

Opsteller Arjan van Gelderen/Marc Geerlings 

In de rol van Concerncontroller 

Telefoon 06-25776932 

Email a.van.gelderen@odijsselland.nl 

Status  

  

Voorgestelde behandeling 

 Opinievormend 

 ter besluitvorming, bespreekpunt 

 ter besluitvorming, hamerstuk 

x Ter kennisname 

 

Voorgestelde routing  

 Alleen besluit door DB => informeren AB 

 Voorstel vanuit DB => beslissing AB 

 Voorgenomen besluit AB =>  Adviesaanvraag BOR => definitief besluit DB  

x Vaststellen door DB, ter informatie AB, hierna voor zienswijze naar raden en staten, formele vaststelling AB 12 juli 2018. 

 

Bijlagen 

1. Ontwerpbegroting 2019 

 

Kern van het voorstel 

We stellen voor ontwerpbegroting 2019, welke door het DB is vastgesteld, voor te leggen aan de 

Raden en Staten. Deze ontwerpbegroting is inclusief, de eerder door het DB vastgestelde,  ontwerp 

begrotingswijzigingen. De ontwerpbegroting en ontwerp begrotingswijzingen worden, na uw besluit, 

tegelijkertijd aan Raden en Staten gezonden. Op de documenten kunnen Raden en Staten binnen 8 

weken (voor 8 juni) een zienswijze indienen. Na ontvangst hiervan leggen we de ontwerp 

begrotingswijzigingen en de ontwerpbegroting 2019 voor aan het bestuur ter vaststelling. 

 

Ontwerp besluit 

Het algemeen bestuur (AB) besluit:  

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 en de Raden en Staten in de gelegenheid  

stellen een zienswijze in te dienen. 
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Inleiding 

De (ontwerp)begroting 2019 wordt door de leden van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst 

IJsselland vastgesteld. Uiterlijk acht weken voor de voorgenomen datum van vaststelling wordt de 

ontwerpbegroting toegezonden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en 

Provinciale Staten. Deze kunnen binnen acht weken hun zienswijzen naar voren brengen bij het 

dagelijks bestuur (DB). Het DB zal de zienswijzen bij de begroting 2019 voegen ten behoeve van de 

definitieve vaststelling door het AB. 

 

De planning voor de vaststelling van de Begroting 2019 is als volgt: 

 Ontwerpbegroting 2019 vaststellen door DB  4 april 2018 

 Ontwerp ter informatie op agenda AB   12 april 2018 

 Verzenden ontwerpbegroting Raden en Staten  Voor 15 april 2018 

 Zienswijzen termijn GR/PS    8 juni (uiterlijk retour) 

 Vaststelling door AB     12 juli 2018 

Het AB stelt de begroting uiterlijk 15 juli voor het eerstkomende begrotingsjaar vast. De begroting moet 

uiterlijk 14 dagen na vaststelling worden toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 

 

Beoogd effect 

We beogen met de begroting de Raden en Staten te informeren over de (te verwachten ontwikkelingen 

in de) te leveren prestaties en de daarmee gemoeide financiën, zodat zij hun kaderstellende, 

vertegenwoordigende en controlerende rollen kunnen vervullen. 

 

Argumenten 

 

1. De ontwerpbegroting door te geleiden aan de Raden en Staten. De Raden en Staten van de 

deelnemers zijn hiermee in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen voor 8 juni 2018. 

 

De GR meldt dat het dagelijks bestuur uiterlijk 5 juni de ontwerp begroting zal toezenden aan Raden en 

Staten die binnen 8 weken (voor 8 juni) hun zienswijzen kenbaar kunnen maken (art 32.2 en 32.4). De 

bijgaande ontwerpbegroting voorziet hierin.  

 

Risico’s 

Zie bijlages. 

 

Financiën  

Zie bijlages. 

 

Organisatorische aspecten 

n.v.t. 
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Communicatie 

Op 22 maart is een bijeenkomst geweest waarin een toelichting op de kaderbrief en ontwerpbegroting 

is gegeven aan de financiële adviseurs van deelnemende overheden. Dit onder meer om de advisering 

door hen m.b.t. de ontwerpbegroting voor te bereiden. 

 

Vervolg 

Na ontvangt van de eventuele zienswijzen zullen we de begroting, met zienswijzen, aan het DB en AB 

voorleggen, eind juni resp. 5 juli 2017.  


