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Begrotingswijzigingen ODRA

Geadviseerd besluit
Aan de ODRA laten weten dat de raad van de gemeente Renkum geen zienswijze indient tegen de
1e wijziging begroting 2015 en de 1e wijziging begroting 2016.

Toelichting op beslispunten
Op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Arnhem, krijgt
u hierbij de 1e wijziging begroting 2015 en 1e wijziging begroting 2016 voorgelegd. Deze
wijzigingen zijn op 16 oktober in het Algemeen Bestuur van de ODRA besproken. Ook zijn de
wijzigingen voor een ieder ter inzag gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Hiervan is openbaar
kennis gegeven.
Volgens artikel 28, zesde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem
kunt u bij het Dagelijks Bestuur van de ODRA een zienswijze over de 1e wijziging begroting 2015
en de 1e wijziging begroting 2016 naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt deze
zienswijzen voorzien van een reactie toe aan de wijzigingen zoals deze aan het Algemeen Bestuur
worden aangeboden. De zienswijze kan tot 4 december 2015 bij het dagelijks bestuur worden
ingediend. Op 18 december 2015 zal de begroting in het Algemeen Bestuur worden besproken. Na
goedkeuring door het Algemeen Bestuur kan de raad nog bij de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties een zienswijze indienen (zie artikel 28, lid 7, van de GR).
U wordt geadviseerd om geen zienswijzen in te dienen.

Beoogd effect
Door het sturen van een brief waarin uw standpunt ten aanzien van deze twee stukken wordt
weergegeven, voert u uw controlerende taak uit.

Kader
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem d.d. 30 mei 2012.

Argumenten.
1. De begrotingswijziging 2015 is in lijn met de bijdrage uit het raadsvoorstel over de overdracht
van bouwtaken en is ook opgenomen in onze begroting 2016 (paragraaf 6, verbonden
partijen).

Voorstel aan de raad
De 1e wijziging van de begroting 2015 is onder andere opgesteld omdat de gemeente Renkum
per 1 oktober 2015 haar bouwtaken bij de ODRA heeft ondergebracht. De bijdrage van Renkum
zal hierdoor afgerond €209.000 stijgen. Dit bedrag ligt in de lijn van de eerder door ons
genoemde bedragen en is ook opgenomen in onze begroting 2016. Wij adviseren u dan ook om
ten aanzien van deze begrotingswijziging 2015 geen zienswijzen in te dienen.
2. De bedragen in de begroting van de ODRA in de 1e begrotingswijziging 2016 corresponderen
met de bedragen die in onze begroting 2016 zijn opgenomen (paragraaf 6, verbonden
partijen).
De bedragen zoals zijn opgenomen in de 1e begrotingswijziging 2016 wijken iets af van de
bedragen die in het raadsvoorstel over de overdracht van bouwtaken zijn opgenomen. Deze
afwijking is te verklaren als gevolg van een incidentele inflatie correctie op ondersteunende
taken. Vanaf 2017 wordt deze afwijking gecorrigeerd omdat dan de efficiencykorting wordt
toegepast. De bedragen in de begroting van de ODRA na de 1e begrotingswijziging 2016 zijn al
in onze begroting 2016 opgenomen.
Ten aanzien van de genoemde bezuiniging van Arnhem (€134.000) kan worden opgemerkt dat
deze in 2016 incidenteel ten laste gaat van het programmabudget van ICT wat door de
gemeente Arnhem werd ingebracht. Dit is mogelijk omdat de ODRA sinds kort een eigen ICT
systeem heeft wat voor alle partners gebruikt wordt. Dit maakt het ook eerlijk om de kosten
voor dit systeem in het uurtarief te verwerken. Omdat de overhead van de ODRA niet is
gewijzigd, maar er wel een toename van het aantal fte heeft plaatsgevonden is die
mogelijkheid er ook. Financieel heeft dit voor ons geen gevolgen. Wij adviseren u dan ook om
ten aanzien van deze begrotingswijziging 2016 geen zienswijzen in te dienen.

Kanttekeningen
-

Draagvlak
De 1e wijziging begroting 2015 en de 1e wijziging begroting 2016 zijn vastgesteld in het Dagelijks
Bestuur van de ODRA en ter kennisname van het Algemeen Bestuur van de ODRA gebracht. Ook
zijn ze besproken met de financiële mensen van alle partners en in het ambtelijk partneroverleg
voorafgaand aan het AB.

Aanpak/Uitvoering
Na behandeling in de commissie een brief versturen aan de ODRA met daarin het standpunt van de
raad.

Communicatie
In de gemeenschappelijke regeling staat dat de wijzigingen voor een ieder ter inzage moet worden
gelegd en dat deze algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld. Hiervan moet openbaar worden
kennis gegeven

Financiële consequenties
De bedragen die in de 1e begrotingswijziging 2015 van de ODRA zijn opgenomen komen overeen
met de bedragen in onze begroting 2016.
De bedragen die in de 1e begrotingswijziging 2016 van de ODRA zijn opgenomen komen overeen
met de bedragen in onze begroting 2016.
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Juridische consequenties
-

WMO-aspecten
-

Duurzaamheid
-

Effect op vermindering regeldruk
-

Alternatieven
Wel een zienswijze indienen.
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