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Geachte leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten, 

 

 

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. Echter, in de algemene bestuursvergadering van 8 juli jl. waren er ook vier 

gemeenten, die het batig saldo graag terug zouden zien vloeien aan de partners of het saldo wil 

toevoegen aan de algemene reserve. 

Er is besloten dat het voorstel van een nieuw te vormen bestemmingsfonds voor innovatie wordt 

opgenomen in de begrotingswijziging 2021, die bij deze wordt voorgelegd aan de raden en 

Staten. Tevens is besloten om een toelichtende brief voor dit voorstel bij te voegen. Dat is deze 

brief. 

 

In oktober vorig jaar heeft u van ons een brief ontvangen met daarin een overzicht van reeds 

gerealiseerde, maar ook toekomstige besparingen. Dit vooral in het kader van ons besef dat de 

financiële situatie van veel Gelderse gemeenten in de afgelopen jaren is verslechterd. Ook de 

corona-maatregelen hebben de gemeenten voor financiële uitdagingen geplaatst.  

 

ODRA heeft minder kosten voor de overhead gemaakt, denkt u hierbij aan huisvesting, ICT en 

facilitaire diensten (contracten met gemeente Arnhem). Dit is bereikt door scherp te sturen op 

de kwaliteit in relatie tot de kosten. Wij hebben en houden de focus op reductie van 

(overhead)kosten. De grootste veranderingen gaan de komende jaren plaatsvinden op het 

gebied van huisvesting en ICT, die op dit moment nog sterk met elkaar verbonden zijn.  

Samen met de overige besparingen, zoals opgesomd in de brief van oktober 2020, hebben wij 

ook het uurtarief voor 2022 gelijk kunnen houden.  

 

Tegelijkertijd dienen wij er ook voor te zorgen, dat ODRA voorbereid is op de maatschappelijke 

opgaven die op ons af komen. In het voorjaar van 2021 is ODRA een traject ‘Rijker Verantwoorden’ 

gestart. Onder de noemer “Rijker verantwoorden” heeft ODRA met haar partners afgelopen 

maanden onderzocht, hoe ODRA met de uitvoering van het werk, beter kan bijdragen aan de 

gemeentelijke beleidsdoelen. Daarbij is ook voorgesteld om aansluiting te zoeken bij de opgaven 

van de Groene Metropoolregio. Dit is een breder samenwerkingsverband waarin alle ODRA-

partners en de gemeenten in de regio Nijmegen participeren. Het idee is dat ODRA hiermee de 

inspanningen kan bundelen waar mogelijk, geen dingen dubbel doet en dat optimaal kan worden 

samengewerkt met ODRN, de omgevingsdienst die in Gelderland zorg draagt voor de complexe 
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vergunningverlening (ook die van onze partners). Dit raakt ook direct het rapport Van Aartsen, 

waarin wordt aanbevolen om meer in te zetten op kennisontwikkeling- en deling. Concreet willen 

we het innovatiebudget benutten om op de opgaven circulariteit en energietransitie tot een andere 

wijze van verantwoording te komen. De vernieuwende aanpak is in het belang van de ontwikkeling 

van ODRA als Gemeenschappelijke Regeling, en daarmee voor alle partners. Daarvoor is een 

eenmalige investering nodig om de nieuwe werkwijze te implementeren. Volgens een reële 

inschatting van ODRA is een investering van circa € 57.000 nodig om de geformuleerde doelstelling 

voor 2021 te realiseren. 

 

Wij ODRA zijn u, raden en Staten, zeer erkentelijk wanneer u onze continue inzet op kostenreductie 

en de reeds gerealiseerde besparingen zou willen belonen door het onverwachte batig saldo van 

2020 te bestemmen voor innovatiedoeleinden 2021. 

   

Vertrouwende dat wij u, als gemeenteraad en Provinciale Staten, hiermee voldoende motivatie  

hebben gegeven voor het bestemmen van een innovatiefonds 2021, verblijven wij. 

 

Uiteraard zijn wij bereid om met u hierover in gesprek te gaan. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Dhr. R.M. Vlaander 

Directeur ODRA 


