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Geadviseerd besluit
1. Geen zienswijze indienen tegen de jaarstukken 2019 van de Omgevingsdienst Regio 

Arnhem
2. Bijgevoegde zienswijze indienen tegen de ontwerpbegroting 2021/meerjarenraming 2022-

2024 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Toelichting op beslispunten

Op 10 april 2020 heeft de directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) de 
ontwerpbegroting 2021/meerjarenraming 2022-2024 en de jaarstukken 2019 van de ODRA aan u 
toegestuurd. Aan u wordt verzocht kennis te nemen van deze stukken en om, indien gewenst, een 
zienswijze in te dienen. 

1. Op 9 april 2020 heeft het Algemeen Bestuur de jaarstukken 2019 van de ODRA vastgesteld. De 
vastgestelde stukken zullen voor 15 juli aan de Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties worden toegestuurd. Op grond van artikel 29, lid 2, juncto artikel 28, lid 7, 
van de GR kunt u tegen de jaarstukken een zienswijze indienen bij de Minister. Wij stellen voor 
om geen zienswijze tegen de jaarstukken in te dienen. 

2. Op grond van artikel 28, lid 6 van de Gemeenschappelijke regeling, kunt u tegen een 
ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur een zienswijze naar voren brengen. Het Dagelijks 
Bestuur voegt deze zienswijze voorzien van een advies toe aan de ontwerpbegroting, zoals 
deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Meteen na de vaststelling van de begroting 
(door het Algemeen Bestuur) zendt het Algemeen Bestuur de begroting aan Provinciale Staten 
en de gemeenteraden, die ter zake bij de minister hun zienswijze naar voren kunnen brengen 
(artikel 28, lid 7).Wij stellen voor om bijgevoegde zienswijze tegen de ontwerpbegroting in te 
dienen.

Beoogd effect
Door het indienen van een zienswijze tegen de ontwerpbegroting 2021/ meerjarenraming 2022-
2024 maakt u uw zorgen kenbaar aan de ODRA. Deze worden door het AB meegewogen bij het 
vaststellen van de definitieve begroting.
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Kader
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem die op 1 januari 2019 in werking 
is getreden.  

Argumenten
1. De Odra sluit 2019 af met een klein negatief resultaat (- €8.518). 

Het uiteindelijke negatieve resultaat is veel kleiner dan de - €200.000 die halverwege het jaar 
was geprognosticeerd. Dit verwachte tekort werd met name veroorzaakt door de nieuwe cao 
die naast een structurele loonsverhoging ook een éénmalige uitkering bevatte. Dat het 
financieel resultaat uiteindelijk meevalt ten opzichte van deze prognose is te danken aan het 
bereiken van een structurele besparing op de kosten van de gastheer, mitigerende 
maatregelen op gebied van de productiviteit van de medewerkers en door een laag gemiddeld 
verzuim. Dat is knap, zeker gezien alle ontwikkelingen die er in 2019 hebben plaatsgevonden. 
Denk hierbij aan de overgang van input naar outputfinanciering per 1 januari 2020, het 
implementeren van een eigen ERP-systeem voor financiën, tijdschrijven, HRM en inkoop en de 
overgang naar een nieuwe organisatievorm per 
1 maart 2020.

2. Het is van belang zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de financiële gevolgen van de 
niet gekwantificeerde risico’s die in de begroting zijn benoemd.
De begroting is voor een groot deel gebaseerd op de werkprogramma’s van de verschillende 
partners. Hiermee is geprobeerd een zo goed mogelijke inschatting te maken van het aantal 
producten/uren die de ODRA in 2021 voor de verschillende partners maakt. De ODRA heeft voor 
2021 een sluitende begroting. Wel zijn in deze begroting 2021/meerjarenraming 2022-2024 een 
aantal niet gekwantificeerde risico’s beschreven. Deze niet gekwantificeerde risico’s kunnen 
echter wel (grote) financiële gevolgen voor onze gemeente hebben. Het gaat om de invoering 
van de Omgevingswet, de overheveling van het bevoegd gezag voor de bodemtaken van 
provincie naar gemeenten en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Hoewel al deze 
onzekerheden vooral voortkomen uit factoren die buiten de invloedssfeer van de ODRA en 
gemeente liggen, is het voor het voeren van een goede financiële bedrijfsvoering van belang 
om de effecten zo snel mogelijk inzichtelijk te hebben. In de zienswijze wordt de ODRA dan ook 
gevraagd om, samen met de partners, zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de financiële 
gevolgen van de hierboven genoemde ontwikkelingen. 

Kanttekeningen
Zoals hierboven is aangegeven is de begroting voor een groot deel gebaseerd op de ingevulde 
werkprogramma’s van de partners. Het werkprogramma is een zo’n goed mogelijke inschatting van 
de af te nemen producten en diensten in 2021. Bij het opstellen van het werkprogramma werd 
gekeken naar de realisatie in 2019, de te verwachte (ook landelijke) ontwikkelingen en de wensen 
van de gemeente. Hoewel een werkprogramma altijd heel zorgvuldig wordt opgesteld blijft het een 
schatting, aangezien veel van het werk vraaggestuurd is (bijvoorbeeld het verlenen van 
bouwvergunningen). Het blijft daarom lastig de toekomst te voorspellen, zeker omdat ook niet 
voorziene externe factoren een rol kunnen spelen (denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis). Dit kan 
er toe leiden dat de realisatie uiteindelijk afwijkt van het werkprogramma en dus van de 
gemeentelijke begroting. 

Daarnaast staan er in de begroting 2021 van de ODRA een aantal niet gekwantificeerde risico’s die 
(grote) financiële gevolgen kunnen hebben. Als deze risico’s beter op een later tijdstip beter 
inzichtelijk worden kan dit er toe leiden dat de begroting van de ODRA moet worden gewijzigd. 

Draagvlak
De jaarstukken 2019 zijn door het AB vastgesteld. De ontwerp Begroting 2021/meerjarenraming 
2022-2024, van de Omgevingsdienst Regio Arnhem, is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en in 
het AB besproken. 
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Aanpak/Uitvoering
Na behandeling in de raad de zienswijze ten aanzien van de begroting 2021/meerjarenraming 
2022-2024 versturen aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA.

Communicatie
In artikel 28, vijfde lid, van de gemeenschappelijke regeling staat dat de ontwerp Begroting 
2021voor 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 13 mei 
2020 voor een ieder ter inzage.

Financiële consequenties
Op basis van de nu voorliggende begroting moet de gemeente Renkum €1.389.200 aan de ODRA 
betalen. Dit bedrag is ongeveer gelijk aan het bedrag dat we in 2020 aan de ODRA hebben betaald. 

Juridische consequenties
N.v.t. 

WMO-aspecten
N.v.t. 

Gezondheid
De begroting is gebaseerd op het werkprogramma. Uitvoering van dit werkprogramma draagt bij 
aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Duurzaamheid
De begroting is gebaseerd op het werkprogramma. Uitvoering van dit werkprogramma draagt bij 
aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven 
U kunt er voor kiezen om geen zienswijze in te dienen. Gezien de mogelijke financiële gevolgen lijkt 
het ons goed om onze zorgen wel kenbaar te maken (zie ook onder het kopje “Argumenten”). 

Onderwerp

Begroting ODRA 2021/meerjarenraming 2022-2024  en jaarstukken 2019

Datum Kenmerk Pagina

4 mei 2020 3 van 3


