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Geachte raadsleden, 

 

Hierbij brengen wij u de volgende financiële stukken ter kennis:  

 

1. Jaarstukken 2014. 

2. Ontwerp meerjarenprogrammabegroting ODRA 2016-2019.  

 

1. De jaarstukken 2014.  

Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Arnhem 

(verder te noemen GR) moet de jaarrekening 2014 worden vastgesteld voor 1 juli 2015. Op 20 

maart 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de ODRA de jaarstukken inclusief de jaarrekening 

vastgesteld. De jaarrekening wordt, op grond van de artikelen 29, lid 2 en 28, lid 8, van de GR, 

aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gestuurd. Tevens stuurt het 

Algemeen Bestuur de jaarrekening aan Provinciale Staten en de gemeenteraden. Deze kunnen 

hierover bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een zienswijze indienen 

(zie de artikelen 29, lid 2 en 28, lid 7, van de GR). Hoewel het in de GR niet zo is opgenomen 

wordt vanuit de ODRA de gelegenheid gegeven om, in het geval u een zienswijze heeft, deze eerst 

(voor 5 juni 2015) aan het Dagelijks Bestuur kenbaar te maken.  

 

Uit de jaarstukken 2014 blijkt dat de ODRA afgelopen jaar een overschot had van €789.449,61.  

Hiervan wordt € 250.000,- toegevoegd aan de Algemene reserve. Een ander deel wordt uitbetaald 

aan Arnhem en Lingewaard. Deze gemeenten geven jaarlijks voor de uitvoering van bouw- 

(Wabo) taken een budget mee. Het bedrag wat hiervan overblijft wordt weer aan deze gemeenten 

teruggegeven. Dit is voor 2014 ongeveer €207.000,- voor Arnhem en €57.000,- voor Lingewaard.  

Het restant wordt, na aftrek van de overige reserveringen en afspraken, onder andere gebruikt 

voor het continueren van de werkzaamheden op het gebied van externe veiligheid op het huidige 

niveau. Het gaat dan om een bedrag van €60.000,-. Dit bedrag is nodig omdat de beschikbare 

subsidie voor het uitvoeren van deze taken is verlaagd.  
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Het geld dat dan nog overblijft (€111,637,95), wordt gebruikt voor het opleiden van medewerkers. 

In 2014 hebben alle medewerkers van de ODRA die een taak hebben in het primaire proces, 

deelgenomen aan een zogenaamde nulmeting VTH-kwaliteitscriteria 2.1. Hierdoor ontstond een 

totaalinzicht in de aanwezige kennis en vaardigheden van de medewerkers. Het bleek dat, om te 

voldoen aan de kwaliteitscriteria, veel medewerkers nog een aanvullende opleiding moesten 

volgen. Het normale opleidingsbudget is hiervoor niet toereikend. Omdat het ook in ons belang is 

dat de medewerkers van de ODRA beschikken over voldoende aanvullende kennis, zijn wij van 

mening dat het goed is om het restant toe te voegen aan het reguliere opleidingsbudget van de 

ODRA. Gezien het bovenstaande zijn wij van oordeel dat het niet nodig is om ten aanzien de 

jaarstukken, inclusief de jaarrekening, een zienswijze in te dienen.  

 

2. Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2016-2019  

Op grond van artikel 28 van de GR krijgt u hierbij de ontwerp meerjarenprogrammabegroting 

2016-2019 van de ODRA voorgelegd. Deze ontwerpbegroting is voor een ieder ter inzag gelegd en 

algemeen verkrijgbaar gesteld. Hiervan is openbaar kennis gegeven.  

 

Volgens artikel 28, zesde lid, van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio 

Arnhem kunt u bij het Dagelijks Bestuur van de ODRA een zienswijze over deze 

ontwerpbegroting naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt deze zienswijzen voorzien van 

een reactie toe aan de ontwerpbegroting zoals deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden.  

De zienswijze kan tot 5 juni 2015 bij het dagelijks bestuur worden ingediend. Op 12 juni 2015 zal 

de begroting in het Algemeen Bestuur worden besproken. Na vaststelling door het Algemeen 

Bestuur op 12 juni 2015 kan de raad nog bij de minister van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties een zienswijze indienen (zie artikel 28, lid 7, van de GR).  

 

Vanuit de rol als opdrachtgever kunnen wij instemmen met de voorliggende begroting. Want 

hoewel vanaf 2016 het uurtarief omhoog gaat van € 73,23 naar € 76,50, blijkt uit de begroting dat 

de partnerbijdrage de komende jaren, op verzoek van het Algemeen Bestuur, gelijk blijft aan de 

bijdrage van 2015 (structureel). Dit komt doordat de resterende efficiencykorting van 3,75% in 

2016 in een keer verwerkt wordt en omdat het aantal productieve uren stijgt van 1350 naar 1380.  

Vanuit de eigenaars rol hebben wij echter wel enige zorgen of de taakstelling die de ODRA 

zichzelf stelt haalbaar is. Want hoewel de ODRA aangeeft dat bovengenoemde maatregelen 

mogelijk zijn, vragen wij ons toch af of deze taakstelling wel reëel is voor een jonge organisatie als 

de ODRA. Daarom adviseren wij u om door middel van bijgevoegde brief uiting te geven aan deze 

zorgen en te vragen hoe de ODRA deze taakstelling precies denkt in te vullen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM 

de secretaris,                                            de burgemeester, 

 

    

A.E.J. Steverink MBA                               drs. J.P. Gebben  
 

Kopie aan: M. Hutting, team Ruimtelijke Ontwikkeling & Milieu 

Bijlagen: Jaarstukken 2014, Ontwerp meerjarenprogrammabegroting ODRA 2016-2019. 


