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Geachte dames en heren, 

Met deze brief wil ik u informeren over de Ie begrotingswijziging 2018 van ODRA en het 
besluitvormingstraject dat komende periode doorlopen gaat worden. De Ie begrotingswijziging 
2018 is in het Algemeen Bestuur van 14 december j l . besproken. 
In de Wet gemeenschappel i jke Regelingen (art. 28) is bepaald dat de raden en staten van de 
partners haar zienswijze kunnen geven op deze begrotingswijziging. Daarna stelt het Algemeen 
Bestuur de begrotingswijzing vast. 
Bespreking van de begrotingswijziging in uw raad / staten wordt voorbereid door de colleges van 
burgemeester en wethouders of gedeputeerde staten. 

Aanleiding 1̂  begrotingswijziging 2018 
De werkprogramma's 2018 zijn door alle partners ingevuld. De ingevulde werkprogramma's 
vormen de basis voor de Ie begrotingswijziging 2018 en leiden tot een uitbreiding van de 
formatie van 10,3fte en € 1,07 miljoen aan extra kosten. 
Naast dat er rekening is gehouden met de ingevulde werkprogramma's 2018 is rekening 
gehouden met de verwachte resultaten 2017. Deze laten met name op gebied van bouwtaken 
een toename van het werkaanbod zien. 

Agendering in bestuursvergaderingen 
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 30 november j l . is de Ie begrotingswijziging 
2018 besproken. Vervolgens is deze met enkele kleine aanpassingen ter kennisgeving aan het 
Algemeen Bestuur d.d. 14 december j l . aangeboden. 

Besluitvormingstraject 1̂  begrotingswijziging 2018 
- In het Dagelijks Bestuur van 29 maart 2018 worden de zienswijzen van de raden / staten 

besproken. U wordt verzocht om voor 1 maart 2018 uw zienswijze kenbaar te hebben 
gemaakt. 

- Het Dageli jks Bestuur stelt een advies op aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur 
kan in haar vergadering van 12 april 2018 de begrotingswijziging vaststel len. 

- Het Dageli jks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststell ing aan de 
minister. 
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|v|et vriendelijl<e groet, 

Het Dagelijl<s Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem, 

Namens deze: 

De directeur van Omgevingsdienst Regio Arnhem 

Drs. C.W. Smelil< 
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