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Onderwerp : Zienswijzen jaarstukken 2014 

Bi j lagen: 2 

Geachte heer en/of mevrouw, 

Met deze brief wil ik u informeren over het besluitvormingstraject van het jaarverslag van ODRA. 
Daarnaast treft u op bijlage 2 antwoorden op de vragen die in het Algemeen Bestuur d.d. 20 
maart j l . zijn gesteld. Ook wordt u op bijlage 2 geïnformeerd over de bestemmingsvoorstel len 
van het resultaat 2014. 

Jaarstukken 2014 
Hierbij treft u de concept jaarstukken 2014 als bijlage 1 met goedkeurende 
accountantsverklaring aan. 

De concept jaarstukken zijn op 20 maart j l . door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en in het 

Algemeen Bestuur besproken. 

Conform artikel 28 lid 6 van de Gemeenschappel i jke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem 
heeft u het recht om het Algemeen Bestuur van uw zienswijze over de jaarstukken 2014 binnen 
zes weken schriftelijk kenbaar te maken bij het Dageli jks Bestuur. U wordt verzocht uw 
zienswijzen uiterlijk vri jdag 5 juni a.s. bij ons kenbaar maken. Uw zienswijzen worden ingebracht 
in het Algemeen Bestuur en meegenomen met de formele besluitvorming op 12 juni a.s.. 

Tevens dienen de concept jaarstukken 2014 door u voor eenieder ter inzage te worden gelegd en 
algemeen verkri jgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de verkri jgbaarstel l ing 
dient openbaar kennis te worden gegeven. 

Vervolgens zullen de vastgestelde jaarstukken 2014 binnen 2 weken na vaststell ing maar 
uiterlijk 15 juli 2015 aan de Minister van Binnenlandse Zaken worden verstuurd. 
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De Raden en Staten kunnen conform onze gemeensclnappelijke regeling na vaststell ing bij de 

minister van Binnenlandse Zaken desgewenst hun zienswijzen over de jaarstukken 2014 

indienen. 

Bestemming resultaat 2014 
In het Algemeen Bestuur zijn ook de bestemmingsvoorstel len besproken. Op verzoek van het 
Algemeen Bestuur zijn de bestemmingsvoorstel len op enkele punten aangepast. 

De gewijzigde bestemmingsvoorstel len treft u met een korte toelichting als bijlage 2 aan. De 

definitieve besluitvorming over de bestemmingsvoorstel len zal in het Algemeen Bestuur d.d. 12 

juni a.s. zi jn. 

Korte toelichting op resultaat 
Uit de jaarstukken blijkt dat niet alle voor primaire taken beschikbare uren zijn besteed. Het 
Algemeen bestuur heeft gevraagd hiervoor een beknopte verklaring te geven. 
Deze verklaring is gegeven op eveneens bijlage 2. 

Met vriendeli jke groet, 
Het dageli jks bestuur van de Omgevingsdienst regio Arnhem, 

i.a.a. de griffiers van de deelnemende partners, de leden van het Algemeen Bestuur van de 
ODRA en de leden van het ambteli jk partneroverleg ODRA 
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