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Geacht college,

Graag informeer ik u over het besluitvormingstraject van de jaarstukken 2021 en de begroting
2023.
De stukken zijn behandeld in het Algemeen Bestuur d.d. 14 april 2022 en worden op grond van
de Wet gemeenschappelijke Regelingen, rechtstreeks naar de Raden en Staten gestuurd. Uw
college kan zelf een bespreekvoorstel voor de Raad, cq Staten maken.
Jaarstukken 2021
Hierbij treft u de jaarstukken 2021 ter kennisgeving aan. De jaarstukken zijn voorzien van een
goedkeurende verklaring van de accountant.
De jaarstukken zijn in de vergadering van het Algemeen bestuur van 14 april 2022 vastgesteld.
De door het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarstukken 2021 zal ODRA voor 15 juli 2022 aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toezenden.
Uw Raad cq Staten kan zienswijzen op de jaarrekening rechtstreeks bij de minister van BZK
indienen, in afschrift aan de ODRA.
Begroting 2023
Voor de begroting 2023 heeft ODRA de besparingsbrief die eind 2020 aan de raden is
aangeboden als kader gebruikt. Daarnaast is er een uitgangspuntennotitie opgesteld (vastgesteld
in het AB van december 2021), en zijn met alle partners concept werkprogramma’s 2023
opgesteld. De begroting 2023 is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 14 april 2022
besproken en goedgekeurd.
Uw Raad cq Staten kan/kunnen zienswijzen indienen op de begroting bij ODRA.
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Deze zienswijze stuurt u aan het Dagelijks Bestuur van ODRA die de begroting met de
ingediende zienswijzen agendeert voor het Algemeen bestuur, die de (aangepaste) begroting
vaststelt.
ODRA moet de vastgestelde begroting voor 1 augustus 2022 aan het ministerie van BZK sturen.
ODRA zal de onderhavige, initiële begroting naar BZK sturen en indien er in het Algemeen
Bestuur naar aanleiding van zienswijzen tot een wijziging wordt besloten, zal de gewijzigde
begroting 2023 in het najaar 2022 aan BZK worden verzonden.
Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben.
Heeft u desondanks vragen over de procedure neemt u dan contact op met Fred Mossink,
controller van ODRA. Hij beantwoordt uw vragen graag.

Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Arnhem,
Namens deze:
De directeur van de Omgevingsdienst regio Arnhem,

Drs. R.M. Vlaander

i.a.a. de leden van het Algemeen Bestuur van de ODRA en de leden van het ambtelijk
partneroverleg ODRA.
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