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Geadviseerd besluit
Geen zienswijze indienen tegen de Begroting 2019, 1e wijziging, van de Omgevingsdienst Regio 

Arnhem.

Toelichting op beslispunten
Op 24 oktober 2018 heeft de directeur van de ODRA de 1e wijziging van de begroting 2019 aan het 

college toegestuurd. Zij heeft het college daarbij verzocht deze begroting aan u aan te bieden en u 

erop te wijzen dat u hiertegen een zienswijze kan indienen. 

Procedure

Voor de 1e begrotingswijziging 2018 geldt op basis van artikel 28, lid 11, van de 

Gemeenschappelijke regeling dezelfde procedure als voor een ontwerpbegroting. Dat houdt in dat u 

over deze begrotingswijziging een zienswijze naar voren kan brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt 

deze zienswijze voorzien van een advies toe aan de begrotingswijziging, zoals deze aan het 

Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Na vaststelling van de wijziging door het Algemeen Bestuur 

wordt deze binnen twee weken aan de minister toegestuurd. 

Beoogd effect
Een begroting die is afgestemd op de werkprogramma’s die de ODRA met de afzonderlijke partners 

heeft opgesteld. 

Kader
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem versie 1 januari 2018.

Argumenten
Voor 2019 wordt zowel voor de bouwtaken als voor de milieutaken afgerekend op basis van 

nacalculatie. 

De eerste begroting 2019 was een initiële begroting. In deze begroting nam de bijdrage die wij voor 

de uitvoering van de milieutaken moesten betalen toe met zo’n €95.000. Tegen deze initiële 

begroting heeft u zienswijze ingediend. 
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Hierin gaf u aan dat u niet meer wilde betalen voor de uitvoering van milieutaken zolang niet 

tenminste 90% van deze taken ook daadwerkelijk voor ons werd uitgevoerd. In het AB van 

september 2018 is inmiddels besloten om ook de milieutaken af te rekenen op basis van 

nacalculatie. Voor de bouwtaken was dit al het geval. Dit betekent dat we voortaan alleen die uren 

betalen die daadwerkelijk voor ons gemaakt zijn. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 

januari 2018. Hiermee is eigenlijk tegemoet gekomen aan onze zienswijze. 

Door de begroting af te stemmen op het werkprogramma wordt geprobeerd het risico dat ontstaat 

bij nacalculatie zoveel mogelijk te beperken. 

De nu voorliggende eerste begrotingswijziging is gebaseerd op het ingevulde werkprogramma voor 

2019. Hiermee is geprobeerd een zo goed mogelijke inschatting te maken van het aantal uren dat 

de ODRA in 2019 voor ons maakt. Als dit werkprogramma in 2019 volledig wordt uitgevoerd 

betekent dit voor ons een nadeel van €900,- ten opzichte van de initiële begroting. 

Kanttekeningen
De begroting 2019 is gebaseerd op de ingevulde werkprogramma’s. Dit blijft echter een schatting 

omdat veel van het werk van de omgevingsdienst vraaggestuurd is (bijvoorbeeld het verlenen van 

bouwvergunningen). Hierdoor kan de uiteindelijke realisatie afwijken van het werkprogramma en 

dus van de begroting. 

Draagvlak
De ontwerp Begroting 2019, 1e wijziging van de Omgevingsdienst Regio Arnhem, is door het 

Dagelijks Bestuur vastgesteld. 

Aanpak/Uitvoering
Na behandeling in de raad een brief versturen aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA waarin we 

aangeven dat geen zienswijze wordt ingediend tegen de voorgestelde begrotingswijziging. 

Communicatie
In artikel 28, vijfde lid, van de gemeenschappelijke regeling staat dat de ontwerp Begroting 2019, 

1e wijziging voor een ieder ter inzage moet worden gelegd en dat deze algemeen verkrijgbaar 

moeten worden gesteld. Hiervan moet openbaar worden kennis gegeven. De stukken liggen vanaf 

16 januari 2019 voor een ieder ter inzage.

Financiële consequenties
Op basis van de nu voorliggende begroting moeten wij ongeveer €900,- meer betalen ten opzichte 

van de eerder vastgestelde initiële begroting. Met het bedrag van de initiële begroting is in onze 

gemeentelijke begroting al rekening gehouden. Omdat dit verschil nog geen €1.000 bedraagt is het 

dus niet nodig om hier in de voorjaarsnota een wijziging op aan te brengen. 

Juridische consequenties
N.v.t. 

WMO-aspecten
N.v.t.

Gezondheid
N.v.t. 
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Duurzaamheid
N.v.t.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven 
U kunt er voor kiezen om wel een zienswijze in te dienen. Omdat we in 2019 echter gaan afrekenen 

op basis van nacalculatie is dit niet zinvol. We betalen dan namelijk alleen voor wat we afnemen. 

Bijlagen: 

Begroting 2019, 1e wijziging, van de Omgevingsdienst Regio Arnhem

Aanbiedingsbrief d.d. 23 oktober 2018

Reactie op zienswijze initiële begroting 2019

Werkprogramma 2019
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