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Op 20 oktober 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 

de geactualiseerde begroting 2022 vastgesteld. De redenen voor het actualiseren van deze 

begroting zijn met name gelegen in de bedrijfsvoering van de ODRA zelf. De bijdragen van de 

deelnemende gemeenten blijven hetzelfde, tenzij een gemeente een aanvullende opdracht heeft 

verstrekt. Daarom is geen begrotingswijziging nodig, maar kan worden volstaan met een 

actualisatie. Het is niet mogelijk om tegen een geactualiseerde begroting een zienswijze in te 

dienen (artikel 28.9 en 28.10 van de Gemeenschappelijke Regeling). Daarom bieden wij u deze 

geactualiseerde begroting 2022 van de ODRA ter kennisname aan. 

 

Actualisatie begroting ODRA 2022 

De initiële begroting 2022 is opgesteld in maart 2021. Sindsdien zijn er een drietal ontwikkelingen 

geweest die van invloed zijn op de begroting: 

1. In de zomer van 2021 is een nieuwe Producten Diensten Catalogus (PDC) 2022-2023 

opgesteld. Naast het omgevingswet-proof maken van de PDC is ook het evaluatieonderzoek op 

de kengetallen meegenomen. Dat heeft geleid tot verschuivingen van producten naar diensten 

in de PDC. 

2. Op basis van deze PDC zijn de werkpakketten opgesteld voor 2022. Daarna zijn er nog 

aanvullende opdrachten aan de ODRA verstrekt. Die aanvullingen zijn ook verwerkt in de 

geactualiseerde begroting.  

3. De ODRA is verhuisd en heeft een ICT-transitie ondergaan. Dit verandert de financiële 

huishouding. De ODRA heeft eigen investeringen gedaan die worden afgeschreven en is ter 

financiering hiervoor een lening aangegaan.  

 

Alle drie de ontwikkelingen kunnen budgetneutraal voor de partners worden vormgegeven, 

vandaar dat er sprak is van een actualisatie in plaats van een wijziging.  

De omvang van de begroting groeit van € 20,6 miljoen naar € 21,3 miljoen. 
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Consequenties 

De actualisatie heeft voor de gemeente Renkum geen financiële consequenties.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

 

 

K. (Karen) Coesmans A.M.J. (Agnes) Schaap 


