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Onderwerp : Ie begrotingswijziging 2014 inclusief 
programma en ontwerp 
programmabegroting 2015 

Geachte heer, mevrouw, 

Bij brief d.d. 11 maart 2014 bent u geïnformeerd over de procedure van o.a. de Ie 
begrotingswijziging 2014 (ontwerp) en de ontwerpbegroting 2015. In deze brief is ook 
aangegeven dat de Ie begrotingswijzing 2014 (ontwerp) en de ontwerpbegroting 2015 vooral 
financieel van opzet zijn en dat deze in de periode tot eind april zouden worden omgebouwd tot 
een programmabegroting. 

De financieel opgezette Ie begrotingswijziging 2014 (ontwerp) en de ontwerpbegroting 2015 en 
van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn u begin april toegestuurd. Deze Ie 
begrotingswijziging 2014 (ontwerp) en ontwerpbegroting 2015 zijn besproken en goedgekeurd 
door het Dagelijks Bestuur op 28 maart 2014. Vervolgens zijn deze stukken in de vergadering 
van het Algemeen Bestuur d.d. 28 maart jl. ter kennisneming aangeboden. 

Bijgaand doe Ik u hierbij de ontwerp-programmabegroting 2014 (na Ie wijziging 2014) en de 
ontwerpprogrammabegroting 2015 toekomen. Deze ontwerpbegrotingen zijn in financieel opzicht 
ongewijzigd ten opzichte van de eerder toegezonden ontwerpbegrotingen. Toegevoegd Is alleen 
het hoofdstuk programmabegroting. 

In het algemeen bestuur van 20 juni 2014 wordt de programmabegroting na Ie wijziging 2014 
(ontwerp) en de ontwerp programmabegroting 2015 vastgesteld. Vervolgens worden de hiervoor 
genoemde stukken ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Conform artikel 28 lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem 
heeft u het recht om het Algemeen Bestuur van uw zienswijze over de voorgestelde Ie 
begrotingswijziging 2014 en de ontwerpbegroting 2015 binnen zes weken schriftelijk kenbaar te 
maken bij het Dagelijks Bestuur. U heeft eerder verzocht om een ruimere termijn dan de 
vastgestelde zes weken te hanteren. Daarom zijn na de brief van 11 maart jl. de financiële 
begrotingen al aan u toegezonden. U kunt uw zienswijze daarom tot uiterlijk 6 juni a.s. bij ons 
kenbaar maken. Uw zienswijzen worden Ingebracht in het Algemeen Bestuur en meegenomen 
met de formele besluitvorming op 20 juni a.s.. 
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De ODRA werkt bij voorkeur digitaal en wij verzoeken u uw zienswijze per mail te zenden aan de 
directeur van de omgevingsdienst, info@odra.nl. 

Met vriendelijke groet, 
H^t-«|agelijks bestuur van de Omgevingsdienst regio Arnhem, 

IS deze: 
scteur van de Omgevingsdienst regio Arnhem, 

ing J.B.H. Robben 
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