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Wij stellen voor te besluiten om: 

1. Geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de 1e wijziging van de programmabegroting 
2017 van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel.   
 

 
 

Inleiding 

Op 1 januari 2013 is de OVIJ opgericht. De OVIJ is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Apeldoorn, Brummen, Epe, Voorst en de provincie Gelderland. Als uitvoeringsorganisatie verzorgt 
OVIJ, op basis van een gemeenschappelijke regeling, voor de gemeente Brummen meerdere inrich-
tingsgebonden (milieu)taken.  
 

Op 30 juni 2016 heeft de Raad geen zienswijze naar voren gebracht tan aanzien van de ontwerp-
begroting 2017. In overleg met de partners is toentertijd afgesproken de (financiële) effecten van taak-
stellingen en de evaluatie van het bedrijfsplan van OVIJ niet te verwerken in de primaire begroting 
2017, maar de gevolgen hiervan t.z.t. op te nemen in een wijziging van de primaire begroting 2017. 
Deze wijziging ligt nu voor. De taakstellingen en weeffouten zijn verwerkt overeenkomstig het besluit 
van het algemeen bestuur van 4 juli jl., waardoor de begroting na wijziging € 379.500 lager is dan de 
primaire begroting 2017. 

Uiteraard heeft het verwerken van de taakstellingen en weeffouten ook effect op de te leveren ureninzet 
en productie per partner. Daarom zijn er nieuwe tabellen opgesteld voor de te realiseren produc-
tie/output en ureninzet per partner. 
 
Op 21 november 2016 is de 1

e
 wijziging van de programmabegroting 2017 van de Omgevingsdienst 

Veluwe IJssel (OVIJ) ontvangen en door het Dagelijks Bestuur van de OVIJ vastgesteld. Op grond van 
artikel 29 lid 6 wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen ten 
aanzien van deze 1

e
 wijziging. Eventuele zienswijzen kunnen tot uiterlijk 27 januari schriftelijk worden 

ingebracht. 
De begroting is samengesteld op basis van de uitgangspunten conform met het besluit van het Dage-
lijks Bestuur d.d. 16 december 2015. 

Argumenten 

1.1 de 1
e
 begrotingswijziging is opgesteld op basis van voortzetting van het bestaande beleid 

De wijziging is een voortzetting van het bestaande beleid en de uitgangspunten vastgesteld door het 
Dagelijks Bestuur voor de begroting 2017. De wijziging is tot stand gekomen in overleg met alle part-
ners. 

Kanttekeningen 

n.v.t. 

Burgerparticipatie 

n.v.t. 

RaadsVoorstel 

 

    

Ons kenmerk : RV16.0091   

Programma(s) : Ruimtelijke Ontwikkeling  

Portefeuille(s) :   

Onderwerp : 1e wijziging Programmabegroting 2017 OVIJ 

   

AAN DE GEMEENTERAAD Brummen, 13 december 2016 

B.000001261 - R
V16.0091 - 



RV16.0091  Blz. 2 van 2 

Advies adviesorganen 

n.v.t. 

Communicatie 

Ingevolge artikel 29, lid 5 van de Gemeenschappelijke regeling OVIJ wordt de ontwerp-
programmabegroting 2017 ter inzage gelegd. 

Financiële toelichting 

De financiële bijdrage voor Brummen is vastgesteld op € 312.725. Dit is € 5.000 lager dan vastgesteld 
bij de initiële Programmabegroting. 
Bij de 1

e
 bestuursrapportage 2017 zal de gewijzigde bijdrage financieel worden bijgesteld voor jaarschijf 

2017. 

Juridische grondslag 

Artikel 29 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe IJssel. 

Inkoop en aanbesteding 

n.v.t. 

Uitvoering 

De vaststelling door het Algemeen Bestuur staat gepland op 13 februari 2017. Direct na de vaststelling 
wordt de Programmabegroting 2017 toegezonden. 
  

Stukken ten behoeve van besluitvorming:  

1. Concept raadsbesluit RB16.0075 
 

Stukken ter informatie:  

1. Collegebesluit BW16.0921 d.d. 13 december 2016 inclusief bijlagen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Brummen, 
 
 
 
 
M. Klos A.J. van Hedel 
secretaris burgemeester 
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