Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
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Onderwerp : Begroting Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2022
Bijlagen: begroting 2022

Geachte dames en heren,
Met deze brief bieden wij u de begroting 2022 van ODRA aan.
De begroting 2022 is in de digitale vergadering van het Algemeen Bestuur ODRA van 15 april
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 begroting 2022
Er is veel in beweging in het werkveld van ODRA. De planning is dat vanaf 1 januari 2022 de
omgevingswet geldt, en in het kielzog, de WKB en veranderingen in de bevoegdheid voor
bodemtaken. Dit brengt een aantal financiële onzekerheden met zich mee, die op dit moment
nog moeilijk zijn te kwantificeren. Daarnaast: er is nog geen zicht op het einde van de COVID-19
crisis. De structurele effecten op de begroting zijn door al die ontwikkelingen soms lastig in te
schatten. In de begroting is bij de betreffende onderwerpen aangegeven hoe ODRA omgaat met
deze onzekerheden en welke mitigerende maatregelen in gang zijn gezet.
De begroting is vormgegeven in lijn met de besparingsbrief die ODRA in het najaar 2020 aan de
Raden en Staten heeft aangeboden. Van ons wordt verwacht een bijdrage te leveren aan de
besparingsdoelstellingen van de partners via kostenreductie en tariefstelling.
Met deze begroting laten wij zien hoe wij deze opgave invullen. Dit is zichtbaar in het tarief dat
wij hanteren voor 2022, namelijk op gelijk niveau als 2021 (€ 92,- per uur). We passen geen
indexering op het tarief toe, en lossen de kostenstijging op de lonen (CAO-afspraken) en inflatie
op binnen de begroting door besparingen op de overhead en efficiënter te werken.
In de meerjarenbegroting (2023- 2025) is zichtbaar dat de kostenreductie verder wordt
vormgegeven, met name op het gebied van ICT en huisvesting.
Procedure
Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begroting 2022.
Deze zienswijze stuurt u aan het Dagelijks Bestuur van ODRA, die de begroting 2022 met de
ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur op 8 juli 2021, die de (aangepaste)
begroting vaststelt.
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ODRA moet de vastgestelde begroting voor 1 augustus 2021 aan het ministerie van BZK sturen.
Met de regisseurs van de partners is het tijdspad verder afgestemd.
Met vriendelijke groet,

Ruben Vlaander
Directeur ODRA

