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Onderwerp: Begroting 2019 ODRA ( 1 ^ wijziging) 

Geachte dames en heren, 

Bij deze bied ik u de begroting 2019 (l*" wi jziging) van de ODRA aan. Deze begroting is op 4 
oktober 2018 besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van ODRA. Er is toen 
besloten dat deze begroting kan worden aangeboden aan de Raden en Staten van de 
deelnemende partners van ODRA. In de Wet gemeenschappeli jke Regelingen (art. 28) is 
nameli jk bepaald dat de Raden en Staten van de deelnemende partners haar zienswijze kunnen 
geven op deze begroting. 

Aanleiding 1° begrotingswijziging 2019 
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van ODRA d.d. 5 ju l i 2018 is de initiële begroting 
2019 van ODRA besproken. Het bestuur heeft toen vastgesteld dat die begroting nog 
onvoldoende aansloot bij de inhoudelijke wensen van de afzonderli jke partners. De reden 
daarvan was dat er nog geen gesprekken waren gevoerd over de inhoud van de 
werkprogramma's 2019. 

Afgelopen zomer is met alle partners ambtel i jk overleg gevoerd over de werkprogramma's 2019. 
De werkprogramma's zijn in concept gereed, en vormen de basis voor de 1^ begrotingswijziging 
2019, waardoor de aansluiting nu is gerealiseerd. Eventuele zienswijzen zijn zoveel mogeli jk in 
de werkprogramma's verwerkt. Deze begroting vormt het kader waarbinnen de definit ieve 
werkprogramma's worden opgesteld. Rond 1 november 2018 zijn deze gereed voor alle partners. 
In deze begrotingswijziging is ten opzichte van de initiële begroting 2019 meer accent gelegd op 
de meerjar ige ontwikkel ing. Deze zijn inhoudeli jk beschreven en op hoofdli jnen gekwantif iceerd. 

Zienswijzen 
ODRA verzoekt om bijgaande begroting aan te bieden aan de Raad, met het verzoek aan de 
Raad om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen. De ontvangen zienswijzen worden 
aangeboden aan het Algemeen Bestuur. ODRA zal de zienswijzen voorzien van een advies met 
betrekking tot de consequenties voor de begroting. Op basis daarvan kan het algemeen bestuur 
de definit ieve begroting definitief vaststel len. 

ODRA hoort graag van u in welke raadsvergadering de begroting wordt besproken, opdat 
bovenstaand traject kan worden ingepland. 

Met vriendeli jke groet. 

Drs. C.W. Smelik 

Directeur 
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