Aan de Raden en Staten van de deelnemende partners
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Onderwerp : Jaarstukken Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) 2021,
Bijlagen: Jaarstukken 2021

Geachte dames en heren,
Met deze brief bieden wij u de jaarstukken 2021 van ODRA aan.
ODRA legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid, bedrijfsvoering en de financiële
positie van ODRA. Conform artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling moet de jaarrekening
voor 1 juli 2022 worden vastgesteld.
Odra heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 64.300,De concept jaarrekening is in maart aangeboden aan de accountant van ODRA, De Jong en Laan.
Er is een goedkeurende verklaring afgegeven. Uit de controle zijn geen onrechtmatigheden naar
voren gekomen.
De jaarstukken zijn 14 april 2022 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van ODRA
behandeld.
Het Algemeen Bestuur heeft in deze vergadering de volgende besluiten genomen:

-

Is unaniem akkoord met het jaarverslag/jaarrekening van ODRA 2021.
Is unaniem akkoord met het restitueren van € 51.586,- aan de partners, zijnde niet bestede
middelen van het geoormerkte budget voor RvmK/ORM (regionale verkeerskaart – overleg
regionaal milieu). Restitutie vindt plaats cf de afgesproken verdeelsleutel.
Is na stemming met een meerderheid akkoord gegaan met het doteren van het positieve
saldo aan een bestemmingsfonds ‘MBA’.
Heeft besloten de jaarrekening/jaarverslag 2021 te versturen naar de Raden en Staten van de
partners.

Toelichting op het bestemmen van het batig saldo in een fonds “MBA”
In de Omgevingswet is een nieuw uitgangspunt voor de milieuregulering gedefinieerd. In plaats
van de ‘inrichting’ als uitgangspunt, komt hiervoor de ‘milieubelastende activiteiten’ van de
onderneming in de plaats. Deze transitie verandert de grondslag voor vergunningverlening en
werkwijze binnen ODRA, die voor ingangsdatum moet worden omgezet. Deze transitie brengt
onvermijdelijke kosten met zich mee in 2022. Kosten die op het moment van vaststellen van de
begroting 2022 (voorjaar 2021) nog niet in kaart waren gebracht, en dus geen onderdeel
uitmaken van de begroting 2022.
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Deze kosten zijn onvermijdelijk verbonden aan de implementatie omgevingswet, en gaan leiden
tot een budgettair vraagstuk in de exploitatie 2022. De raming die is gemaakt komt uit op een
bedrag van circa € 90.000. Inhoudelijk is deze transitie al ambtelijk besproken. De noodzaak is
onderkend, evenals het budgettaire vraagstuk.
De (praktische) overweging om het batig saldo nu te bestemmen voor deze onvoorziene kosten
voorkomt een gelijktijdige restitutie van het batig saldo 2021 met een verzoek voor aanvullende
financiering in 2022 c.q. een begrotingswijziging 2022.
Conform artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling ODRA stellen wij u in de
gelegenheid kennis te nemen van de stukken en om desgewenst zienswijzen in te dienen.
Eventuele zienswijzen op de jaarstukken stuurt u aan het ministerie van BZK.
De jaarstukken worden voor 15 juli 2022 verstuurd aan het ministerie van Binnenlandse zaken.
Met vriendelijke groet,

Ruben Vlaander
Directeur ODRA

