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1e begrotingswijziging ODRA 2018

Geadviseerd besluit
1.

Geen zienswijze indienen tegen de 1e wijziging op de programmabegroting 2018.

Toelichting op beslispunten
Op 21 december 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de ODRA de 1e wijziging op de
programmabegroting 2018 aan u toegestuurd. Door het vaststellen van deze begroting (door het
Algemeen Bestuur van de ODRA), wordt de bijdrage die de gemeente Renkum aan de ODRA moet
betalen verhoogd met ongeveer €105.000. Waarom wordt voorgesteld om geen zienswijze in te
dienen is terug te vinden onder het kopje argumenten.
Procedure
Voor de 1e begrotingswijziging 2018 geldt op basis van artikel 28, lid 11, van de
Gemeenschappelijke regeling dezelfde procedure als voor een ontwerpbegroting. Dat houdt in dat u
over deze begrotingswijziging een zienswijze naar voren kan brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt
deze zienswijze voorzien van een advies toe aan de begrotingswijziging, zoals deze aan het
Algemeen Bestuur wordt aangeboden. De zienswijze kan tot 1 maart 2018 bij het Dagelijks Bestuur
worden ingediend. Na vaststelling van de wijziging door het Algemeen Bestuur wordt deze binnen
twee weken aan de minister toegestuurd.

Beoogd effect
Het wijzigen van begroting van de ODRA en het als gevolg daarvan aanpassen van onze eigen
begroting in de voorjaarsnota.

Kader
De Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem d.d. 25 augustus 2015.

Argumenten
De ODRA voert in 2018 meer bouwwerkzaamheden uit dan we in 2015 hebben ingebracht (deze
worden nu ook met ons verrekend)
Op het moment dat wij onze bouwtaken inbrachten bij de ODRA was het economisch tij nog niet zo
gunstig als nu. Door de aantrekkende economie is het aantal bouwaanvragen het afgelopen jaar
behoorlijk toegenomen.
Dat heeft in 2017 ook geleid tot een naheffing van de ODRA voor de uitvoering van extra
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uitgevoerde bouwwerkzaamheden. Die naheffing (ongeveer €80.000) kon betaald worden uit de
extra legesinkomsten die we in 2017 hebben binnengekregen.
Op 14 april 2017 heeft de ODRA ons de begroting 2018 toegestuurd. Deze heeft u in uw
vergadering van 31 mei 2017 behandeld. In het AB van 6 juli 2017 is de begroting definitief
vastgesteld.
Eind 2017 hebben we samen met de ODRA een werkprogramma voor 2018 opgesteld. Hierbij is aan
de hand van uitgevoerde werkzaamheden over 2017, een schatting gemaakt van het te
verwachten werk in 2018. Deze uren zijn in het werkprogramma 2018 opgenomen. Dit traject is
begin december afgerond. In de oorspronkelijke begroting was nog geen rekening gehouden met de
extra bouwwerkzaamheden die we in 2018 verwachten. De oorspronkelijke begroting komt dus niet
overeen met het werkprogramma. Om de begroting in overeenstemming te brengen met de het
werkprogramma wordt deze gewijzigde begroting aan u voorgelegd.
Wetswijzigingen
Ook door de inwerkingtreding van nieuwe wetten is het aantal taken dat de ODRA voor ons uitvoert
toegenomen. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de toets op grond van de Wet
natuurbescherming.

Kanttekeningen
N.v.t.

Draagvlak
De 1e begrotingswijziging 2018 is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en vervolgens in het
Algemeen Bestuur besproken. Verder zijn de stukken besproken in een overleg met de financiële
ambtenaren van de partners.

Aanpak/Uitvoering
Na behandeling in de raad een brief versturen aan de ODRA waarin we aangeven dat we akkoord
gaan met de voorgestelde begrotingswijziging.

Communicatie
In artikel 28, vijfde lid, van de gemeenschappelijke regeling staat dat de 1 e begrotingswijziging
2018 voor een ieder ter inzage moet worden gelegd en dat deze algemeen verkrijgbaar moeten
worden gesteld. Hiervan moet openbaar worden kennis gegeven. De stukken liggen vanaf 24
januari voor een ieder ter inzage.

Financiële consequenties
Als de wijziging definitief wordt vastgesteld moet de gemeente Renkum €105.792 meer aan de
ODRA betalen. Zoals bij argumenten al is aangegeven komt de bijdrage die we dan aan de ODRA
betalen precies overeen met de bijdrage die in ons werkprogramma 2018 is opgenomen. Het
merendeel van deze extra kosten is toe te rekenen aan extra uit te voeren bouwwerkzaamheden in
2018. Als deze werkzaamheden achteraf toch niet zijn uitgevoerd, krijgen we het teveel betaalde
voor deze taken terug. Bij de start van de ODRA is namelijk afgesproken dat de bouwtaken met de
betreffende partner worden verrekend. Het is nog niet helemaal zeker of alle extra kosten uit de
legesopbrengsten gehaald kunnen worden. Dat hangt af van de omvang van de bouwaanvragen.
Hoewel de leges gemiddeld genomen kostendekkend zijn, blijkt in de praktijk dat dit bij de kleine
bouwaanvragen niet altijd uitkomt. De naheffing voor 2017 kon wel uit de extra legesinkomsten
worden betaald. Ook voor 2018 verwachten we wel wat grotere aanvragen om een
omgevingsvergunning, maar hoeveel dit er precies zijn kan nu nog niet worden aangegeven.
We zullen daarom de legesinkomsten voor 2018 goed monitoren en hier eventueel in de
najaarsnota op terug komen.
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Juridische consequenties
N.v.t.

WMO-aspecten
N.v.t.

Gezondheid
N.v.t.

Duurzaamheid
Ook komend jaar is de ODRA weer betrokken bij het verduurzamen van het bedrijventerrein
Schaapsdrift. Hier is in het werkprogramma ook rekening mee gehouden.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven
Wel een zienswijze indienen. Als de meerderheid van de partners niet instemt met de 1 e
begrotingswijziging wordt de wijziging niet vastgesteld. Omdat de bouwtaken zoals afgesproken
worden verrekend op basis van de gemaakte uren leidt dit dan achteraf tot een naheffing.
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