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Onderwerp : Reactie op zienswijze Initiële
Begroting 2019 ODRA

Geachte dames en heren,
Op 28 juni heeft ODRA van u de zienswijze van de Gemeente Renkum ontvangen met
betrekking tot de initiële begroting 2019 van ODRA.
Met deze brief Informeer ik u over de invulling die ODRA heeft gegeven aan de zienswijze en
welke vervolg acties u kunt verwachten.
ODRA heeft op de Initiële begroting 2019 van vijf partners een zienswijze ontvangen. Deze
waren divers van aard. Een aantal zienswijzen gingen over het begrotingsproces, een aantal over
het EED/energie project van ODRA, en één over partner-specifieke activiteiten.
Uw zienswijze is als volgt opgepakt:
•
Inzake de procedure; U geeft aan teleurgesteld te zijn dat de begroting niet is aangeleverd in
de termijn die is opgenomen in artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling.
ODRA heeft In het AB de oorzaken van deze omissie toegelicht. Het heeft te maken met de
administratieve organisatie van ODRA die onvoldoende op orde bleek. Inmiddels is er een
"verbeterplan control" opgesteld (besproken in het AB van 5 juli jl) waarin het
synchroniseren van de P&C-cyclus van ODRA met de P&C cycli van de partners een prioriteit
heeft gekregen.
•

Uw geeft aan dat uw bijdrage op de milieu taken niet reëel lijk, gezien de veel lagere
realisatie in 2017. Daardoor is de gevraagde bijdrage 2019 voor de gemeente Renkum te
hoog.
ODRA heeft in de zomer maanden in overleg met de gemeente Renkum (ambtelijk niveau)
een concept werkprogramma 2019 opgesteld. Dit concept Is de basis voor de begroting 2019
(1*^ wijziging).
Hiermee is de bijdrage die is opgenomen in de gewijzigde begroting 2019 onderbouwd en
heeft een reële hoogte.

Vervolg
ODRA heeft op 4 oktober jl. de Begroting 2019 (1^ wijziging) voorgelegd aan het Algemeen
Bestuur van ODRA. Zij hebben de begroting vastgesteld en aangegeven dat deze kan worden
voorgelegd aan de Raden en Staten van de participerende gemeenten en Provincie Gelderland,
voor een nieuwe ronde van zienswijzen.
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In de begeleidende brief bij de begroting, die u binnenkort ontvangt, is aangegeven hoe de
procedure verder verloopt.

Hopend dat u hiermee voldoende bent geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.

Drs. C.W. Smelik
Directeur
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