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Begrotingswijziging ODRA 2021

Geadviseerd besluit
Bijgevoegde zienswijze indienen tegen de wijziging begroting2021/meerjarenraming 2022-2025 van
de Omgevingsdienst Regio Arnhem.

Toelichting op beslispunten
Op 13 juli 2021 heeft de directeur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) de wijziging
begroting2021/meerjarenraming 2022-2025 aan u toegestuurd. Aan u wordt verzocht kennis te
nemen van deze stukken en om, indien gewenst, een zienswijze in te dienen.
Procedure
Op grond van artikel 28, lid 6 en lid 11, van de Gemeenschappelijke regeling, kunt u tegen een
wijziging van de begroting bij het Dagelijks Bestuur een zienswijze naar voren brengen. Het
Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijze voorzien van een advies toe aan de
ontwerpbegrotingswijziging, zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Meteen na
de vaststelling van de begrotingswijziging (door het Algemeen Bestuur) zendt het Algemeen
Bestuur deze aan Provinciale Staten en de gemeenteraden, die ter zake bij de minister hun
zienswijze naar voren kunnen brengen (artikel 28, lid 7).
Voorgesteld wordt om bijgevoegde zienswijze in te dienen, waarin u aangeeft dat u wilt dat het
overschot van 2020 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de ODRA.

Beoogd effect
Door het indienen van een zienswijze tegen ontwerpbegrotingswijziging 2021 laat u weten hoe u
vindt dat het overschot van 2020 moet worden ingezet. Deze zienswijze wordt door het AB
meegewogen bij het vaststellen van de definitieve begrotingswijziging.

Kader
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem die op 1 januari 2019 in werking
is getreden.

Voorstel aan de raad
Argumenten
Het Algemeen Bestuur heeft op 15 april het principe besluit genomen om het batig saldo uit 2020
(ad € 106.573) te doteren aan een nieuw te vormen bestemmingsfonds voor innovatie. Het
algemeen bestuur heeft daarbij wel besloten dat dit voorstel nog wordt voorgelegd aan de raden en
staten, waardoor u nog in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze in te dienen. In de
zienswijze op de begroting 2022 (vastgesteld op 30 juni 2021) heeft u, vooruitlopend op deze
begrotingswijziging, al aangegeven dat u graag ziet dat het overschot wordt toegevoegd aan de
algemene reserves van de ODRA. U wilde dit vanwege alle (nog niet gekwantificeerde) risico’s die in
de begroting 2022 zijn opgenomen. Voorgesteld wordt om nu een zienswijze van vergelijkbare
strekking in te dienen.

Kanttekeningen
N.v.t.

Draagvlak
De begrotingswijziging is door het Dagelijks Bestuur opgesteld en is op 8 juli in het AB besproken.

Aanpak/Uitvoering
Na behandeling in de raad de zienswijze versturen aan het Dagelijks Bestuur van de ODRA.

Communicatie
In artikel 28, lid 5 en lid 11, van de gemeenschappelijke regeling staat dat de ontwerp
begrotingswijziging 2021 voor eenieder ter inzage moet worden gelegd en dat deze algemeen
verkrijgbaar moeten worden gesteld. Hiervan moet openbaar worden kennisgegeven. De stukken
hebben vanaf 28 juli voor eenieder ter inzage gelegen.

Financiële consequenties
Op basis van de nu voorliggende begroting moet de gemeente Renkum €5.000 meer betalen aan
de ODRA dat in de oorspronkelijke begroting 2021, namelijk €1.394.000. Dit verschil komt doordat
eind 2020 het werkprogramma 2021 verder is geconcretiseerd. Binnen de begroting is hier al
rekening mee gehouden.

Juridische consequenties
n.v.t.

WMO-aspecten
N.v.t.

Gezondheid
De begroting en de begrotingswijziging 2021 zijn gebaseerd op het werkprogramma. Uitvoering van
dit werkprogramma draagt bij aan een gezonde, duurzame en veilige leefomgeving.

Duurzaamheid
De begroting en de begrotingswijziging 2021 zijn 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 ervoor kiezen om geen zienswijze in te dienen. Gezien uw standpunt in de zienswijze brief
naar aanleiding van de begroting 2022 is dat echter niet consistent.
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