Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners

Datum

: 13 juli 2021

van de Gemeenschappelijke Regeling ODRA

Uw kenmerk

:

Ons kenmerk

: 20210713.01

Onderwerp : Begrotingswijziging Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
2021
Bijlagen: begroting 2021

Geachte dames en heren,
Met deze brief bieden wij u de begrotingswijziging 2021 van ODRA aan.
De begrotingswijziging 2021 is in de digitale vergadering van het Algemeen Bestuur ODRA van 8
juli 2021 behandeld. Het Algemeen bestuur heeft de begroting vastgesteld en besloten deze aan
te bieden aan de Raden en Staten van de partners met het verzoek om hier kennis van te nemen
en indien van toepassing, zienswijzen op in te dienen.
Totstandkoming begrotingswijziging 2021
De begroting 2021 is in april 2020 opgesteld. Op dat moment was de impact van de provinciale
programma’s aandachtsbedrijven (PAB) en complexe handhaving (PCH) op de begroting van
ODRA nog niet volledig in kaart gebracht. Het programma aandachtsbedrijven is in het najaar
2020 opgezet en afgesproken, het programma complexe handhaving is destijds begroot op basis
van de eerste inschattingen op de omvang. Inmiddels is na een jaar uitvoering de omvang
substantieel (opwaarts) bijgesteld. Ook hiervoor is inmiddels een definitieve afspraak met de
provincie gemaakt.
De afgesproken bedragen zijn opgenomen in de begroting aan de batenkant. Aan de kostenkant
van de begroting zijn de personeelslasten verhoogd, omdat de benodigde formatie stijgt. Het
betreft zowel de kosten voor interne medewerkers, de externe inhuur (de pool van OD’s) en de
kosten voor de overige personeelskosten.
In de algemene bestuursvergadering van 15 april jl. is het principe besluit genomen om het batig
saldo uit 2020 (ad € 106.573) te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds voor
innovatie. Er is tevens besloten dat dit voorstel wordt voorgelegd aan de raden en staten, opdat
zij hun zienswijze daarover kunnen geven.
Procedure
Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begrotingswijziging 2021 conform
artikel 28 uit de Gemeenschappelijke Regeling ODRA.
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Deze zienswijze stuurt u aan het Dagelijks Bestuur van ODRA die de begrotingswijziging 2021
met de ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur op 21 oktober a.s. Het
algemeen bestuur stelt de (aangepaste) begrotingswijziging vast.
ODRA moet de vastgestelde begrotingswijziging aan het ministerie van BZK sturen.
Met vriendelijke groet,

Ruben Vlaander
Directeur ODRA

