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Onderwerp : Jaarstukken 2015, bestemmingsvoorstellen 2015 en
ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2017-2020

Geachte heer/ mevrouw,
Met deze brief wil ik u informeren over het besluitvormingstraject van de jaarstukken 2015, de
bestemmingsvoorstellen van het resultaat 2015 (bijlage 2) en de ontwerp
meerjarenprogrammabegroting (MJPB) 2017-2020.
Jaarstukken 2015
Hierbij treft u de concept jaarstukken 2015 als bijlage 1 met goedkeurende
accountantsverklaring aan. De concept jaarstukken zijn op 8 april jl. door het Dagelijks Bestuur
vastgesteld. Conform Artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het Dagelijks
Bestuur voor 15 april de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten
en aan provinciale staten.
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 april a.s. worden vervolgens de jaarstukken
2015 definitief vastgesteld. Voor 15 juli a.s. verstuurt ODRA de jaarstukken 2015 aan de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Bestemmingsvoorstellen resultaat 2015
Her financiële resultaat over het jaar 2015 bedraagt € 519.197,51. Door een aantal partners zijn
bouwtaken en daar aan gerelateerde programmabudgetten ingebracht. Conform de
Gemeenschappelijke Regeling zijn voor- of nadelen op deze specifiek ingebrachte taken al met
de betreffende partners verrekend.
In de Wet gemeenschappelijke regelingen is niet geregeld dat aan Staten en Raden de
mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen over de jaarstukken in te dienen.
Wij willen u echter wel de gelegenheid geven om zienswijzen over de bestemmingsvoorstellen in
te dienen. Deze bestemmingsvoorstellen zijn in het Dagelijks Bestuur d.d. 8 april besproken en
worden ter kennisgeving aangeboden in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 22 april.
Vervolgens worden deze bestemmingsvoorstellen, voorzien van uw eventuele zienswijzen, in het
Algemeen Bestuur van 8 juli a.s. vastgesteld.
Uw zienswijze over het bestemmingsvoorstel kunt u tot 23 juni a.s. bij ons indienen.
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Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2017-2020
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 8 april is de ontwerpmeerjarenprogrammabegroting 2017-2020 besproken. Het Dagelijks Bestuur heeft deze
begroting op enkele punten aangepast. Met name op het punt dat een gewenste bezuiniging van
de productieve formatie van één of meerdere partners geen invloed mag hebben op de bijdrage
van andere partners.
Het besluitvormingstraject over de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2017-2020 is als
volgt:
-

De ontwerp meerjarenprogrammabegroting wordt ter kennisgeving aangeboden aan het
Algemeen Bestuur op 22 april a.s.

-

Conform artikel 28 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio
Arnhem geschiedt de vaststelling van de begroting door het Algemeen Bestuur. In artikel
58, eerste lid, van de Wet GR is bepaald dat de vaststelling niet eerder dan 8 weken
nadat deze aan de raden en staten van de deelnemers is verzonden in het jaar
voorafgaande aan dat waarvoor zij dient.

-

Conform lid 5 van artikel 28 wordt de ontwerpbegroting door de deelnemers ter inzage
gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de terinzagelegging en de
verkrijgbaarstelling wordt openbaar kennis gegeven.

-

Conform lid 6 van artikel 28 vergaderen Provinciale Staten en de gemeenteraden niet
eerder dan twee weken na de openbare kennisgeving over de ontwerpbegroting. Zij
kunnen bij het Dagelijks Bestuur hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren
brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijzen, voorzien van haar reactie, toe
aan de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Wij
verzoeken zienswijzen uiterlijk 23 juni a.s. bij ons in te dienen.

-

Vervolgens wordt de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2017-2020 op 8 juli voor
vaststelling aan het Algemeen Bestuur aangeboden.

-

Na vaststelling van de begroting zendt het Algemeen Bestuur de begroting aan
Provinciale Staten en de gemeenteraden, die bij de minister hun zienswijze naar voren
kunnen brengen.
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-

Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, maar in
ieder geval vóór 1 augustus 2016 (het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting
dient) aan de minister.

Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem,
Namens deze:
De directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem,

ing. J.B.H. Robben

i.a.a. de griffiers van de deelnemende partners, de leden van het Algemeen Bestuur van ODRA
en de leden van het ambtelijk partneroverleg ODRA
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