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Jaarstukken 2015 en de ontwerp meerjarenprogrammabegroting
ODRA 2017-2020

Geachte raadsleden,
Hierbij brengen wij u de volgende financiële stukken van de Omgevingsdienst Regio
Arnhem ter kennis:
Jaarstukken 2015.
2. Ontwerp meerjarenprogrammabegroting ODRA 2017-2020.
1.

De jaarstukken 2015.
Op grond van artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio
Arnhem (verder te noemen GR) moet de jaarrekening 2015 worden vastgesteld. Op 22
april 2016 heeft het Algemeen Bestuur van de ODRA de jaarstukken 2015 definitief
vastgesteld. Deze stukken zijn aan Provinciale Staten en de gemeenteraden gestuurd.
Deze kunnen vervolgens 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).
1.

Bestemmingsvoorstellen resultaat 2015.
Uit de jaarstukken 2015 blijkt dat de ODRA afgelopen jaar een overschot had van
€519.197,51.
Het voorstel is om hiervan € 250.000,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve
Individueel Keuze Budget (IKB). Hierdoor kan het gedeelte van het vakantiegeld dat in de
maanden juni tot en met december 2016 door de medewerkers wordt opgebouwd op de
balans worden verantwoord.
Hoewel door voorgenomen wijzigingen in CAO afspraken het niet meer duidelijk is of dit
vakantiegeld ook echt in december 2016 moet worden uitbetaald, moet dit geld
uiteindelijk wel op de balans worden verantwoord. Wij zijn dan ook van mening dat het
zinvol is om dit geld toe te voegen aan de bestemmingsreserve IKB. Verder wordt
voorgesteld om het resultaat van het Bureau Milieumetingen te doteren aan de
betreffende bestemmingreserve, om zo toekomstige investeringen in benodigde
apparatuur af te dekken. Ook dit lijkt ons een zinvolle bestemming aangezien het voor
het goed functioneren van het Bureau Milieumetingen noodzakelijk is dat dit Bureau
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beschikt over goede meetapparatuur. Tot slot wordt voorgesteld om het resterende
bedrag van €253.472,25 uit te keren aan de partners. Dat komt voor de gemeente
Renkum neer op een bedrag van €10.138,89.

Gezien het bovenstaande vinden wij dan ook dat het niet nodig is om ten aanzien van de
jaarstukken en het bestemmingsvoorstel een zienswijze in te dienen.
Ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2017-2020
Op grond van artikel 28 van de GR krijgt u hierbij de ontwerp
meerjarenprogrammabegroting 2017-2020 van de ODRA voorgelegd. Deze
ontwerpbegroting is voor een ieder ter inzag gelegd en algemeen verkrijgbaar gesteld.
Hiervan is openbaar kennis gegeven.
2.

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 23 juni 2016 bij het dagelijks bestuur worden ingediend. Op 8 juli
2016 zal de begroting in het Algemeen Bestuur worden besproken. Na vaststelling door
het Algemeen Bestuur op 8 juli 2016 kan de raad nog bij de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties een zienswijze indienen (zie artikel 28, lid 7, van de GR).
Van input- naar outputfinanciering.
De begroting die nu voorligt is nog opgesteld op basis van inputfinanciering. Inmiddels is
al wel een start gemaakt met de transitie van input naar outputfinanciering. Hierover
moeten de komende tijd nog afspraken worden gemaakt. Het idee is om als uitgangspunt
het “klassieke huisartsenmodel” te hanteren. Dat is een model waarbij de inbreng van
(een) bepaalde (hoeveelheid) taken verplicht is. Hierbij moet er een bepaalde verhouding
zijn tussen vaste en flexibele inbreng. Bovendien mag het uitnemen van taken geen
boventalligheid veroorzaken. Vooral dat laatste is van belang, want het kan natuurlijk niet
zo zijn dat een uitname van taken door één partner leidt tot hogere kosten bij de overige
partners. Dit laatste is ook als uitgangspunt in de begroting opgenomen.
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Uit de begroting blijkt dat het uurtarief stijgt naar €77,85 per uur. Deze stijging is
gebaseerd op een loonindexatie van 2,4 % en een compensatie van de prijsindex
van 1,15% en 1380 productieve uren. De hiervoor genoemde stijging is in lijn met
de afspraken die hierover met de ODRA zijn gemaakt. Wij zijn dan ook van oordeel
dat deze begroting door het Algemeen Bestuur kan worden vastgesteld en dat het
niet nodig is om een zienswijze in te dienen.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN RENKUM
de secretaris,
de burgemeester,

A.E.J. Steverink MBA

mr. H.L.M Bloem

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