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Begrotingen en jaarstukken ODRA

Geadviseerd besluit
1. Kennis nemen van de jaarstukken 2016 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).
2. De in de bijgevoegde brief opgenomen zienswijze indienen tegen de ontwerp
Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021.
3. Geen zienswijze indienen tegen de 1e begrotingswijziging 2017.

Toelichting op beslispunten
Op 14 april 2017 heeft het Dagelijks Bestuur van de ODRA de jaarstukken 2016, de 1 e
begrotingswijziging 2017 en de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 aan u
toegestuurd.
De jaarstukken 2016
Op grond van artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regeling zendt het Dagelijks Bestuur
vóór 15 april van het jaar de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende
gemeenten en aan provinciale staten van de deelnemende provincies. Het is niet mogelijk hier een
zienswijze tegen in te dienen. Vervolgens moet het Algemeen Bestuur voor 1 juli volgend op het
jaar waarop deze betrekking heeft de jaarrekening vaststellen. De vastgestelde jaarrekening moet
binnen twee weken na de vaststelling maar in ieder geval vóór 15 juli aan de minister worden
toegestuurd. .
Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021
Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling kunt u over ontwerp
Meerjarenprogrammabegroting een zienswijze naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt
deze zienswijze voorzien van een reactie toe aan de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting, zoals
deze aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. De zienswijze kan tot 23 juni bij het Dagelijks
Bestuur worden ingediend. Na vaststelling van de Meerjarenprogrammabegroting door het
Algemeen Bestuur stuurt het Algemeen Bestuur de begroting aan Provinciale Staten en naar de
raden van de deelnemende gemeenten. U kunt dan eventueel nog bij de minister een zienswijze
naar voren brengen.
In de u toegestuurde ontwerpbegroting is rekening gehouden met een uitbreiding van 4,15 fte
productieve formatie voor de uitvoering van de Wet natuurbescherming en de uitvoering van
energietaken. Omdat het op dit moment nog niet duidelijk is of wij deze taken wel moeten/willen
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uitvoeren en zo ja op welk niveau we ze dan moeten/willen uitvoeren, stellen wij voor ten aanzien
van deze taken de in de bijgevoegde brief opgenomen zienswijze in te dienen.
1e begrotingswijziging 2017
Voor de 1e begrotingswijziging 2017 geldt op basis van artikel 28, lid 11, van de
Gemeenschappelijke regeling dezelfde procedure als voor de ontwerp
Meerjarenprogrammabegroting. De 1e begrotingswijziging 2017 heeft voor Renkum geen financiële
gevolgen. Wij adviseren dan ook om tegen deze begrotingswijziging geen zienswijze in te dienen.

Beoogd effect
Door het sturen van een brief waarin u uw standpunt/zienswijze ten aanzien van deze stukken
weergeeft, voert u uw controlerende taak uit.

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

Argumenten
Het gaat om nieuwe taken waarvan nog niet duidelijk is of en zo ja op welk niveau we deze
moeten/willen uitvoeren. (zie ook de bijgevoegde brief).
-

Voor uitvoering van de taken in het kader van de Wet natuurbescherming moet er eerst meer
duidelijkheid zijn over het ambitieniveau dat moet worden gehanteerd. Dit ambitieniveau is
bepalend voor de uiteindelijke kosten.

-

De uitvoering van de extra energietaken is een onderdeel van een breder project van het
Gelders Energie Akkoord (GEA). Omdat er op dit moment nog geen bestuurlijke uitspraak is
gedaan over deelname aan het project (en het beschikbaar stellen van financiële middelen voor
dit project), kan ook nog niet worden ingestemd met extra kosten voor energiehandhaving in
de begroting van de ODRA die voortvloeien uit dit project van het GEA.

Kanttekeningen
N.v.t.

Draagvlak
De jaarstukken, de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 en de 1e
begrotingswijziging 2017 zijn door het Dagelijks Bestuur vastgesteld en vervolgens aan het
Algemeen Bestuur aangeboden. Verder zijn de stukken besproken in een overleg met de financiële
ambtenaren van de partners en in het partneroverleg. Hierbij willen wij wel aangegeven dat veel
partners ten aanzien van de ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 nog wel
vraagtekens hadden.

Aanpak/Uitvoering
Na behandeling in de raad een brief versturen aan de ODRA met daarin uw zienswijze.

Communicatie
In artikel 28, vijfde lid, van de gemeenschappelijke regeling staat dat de ontwerp
Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 en de 1e begrotingswijziging 2017 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 3 mei 2017 voor een ieder ter
inzage.
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Financiële consequenties
Aan de hand van cijfers die gebaseerd zijn op het advies "implementatie Wet natuurbescherming in
Gelderland" van februari 2017, is in de begroting van de ODRA voor 2018 voor Renkum een bedrag
van €56.000 opgenomen. Hierbij is uitgegaan van de ambitieuze variant van de provincie
Gelderland. Zoals gezegd dient nog een besluit genomen te worden betreffende het ambitieniveau.
De uiteindelijke kosten kunnen dus lager uitkomen dan genoemde € 56.000. De verwachting is dat
dekking hiervoor uit de (meer)inkomsten bouwleges (Omgevingsvergunning) gehaald kan worden.
De kosten voor de uitvoering van de extra energietaken die verband houden met het project van
het Gelders Energie Akkoord bedragen voor de gemeente Renkum ongeveer €53.000 voor drie
jaar. De helft hiervan is voor de extra energiehandhaving door de ODRA. Op het moment wordt
besloten om aan dit project deel te nemen, zullen deze extra kosten en de dekking hiervoor in de
tussentijdse rapportages van de planning- en control cyclus worden opgenomen.
In het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021 zijn de bovengenoemde activiteiten opgenomen met de
kanttekening dat hierover nog een besluit dient te worden genomen.

Juridische consequenties
N.v.t.

WMO-aspecten
N.v.t.

Gezondheid
N.v.t.

Duurzaamheid
Het indienen van een zienswijze met betrekking tot de uitvoering van de extra energietaken en het
niet beschikbaar stellen van extra geld voor deelname van het project van het Gelders Energie
akkoord kan er toe leiden dat we de komende jaren niet gaan inzetten op het realiseren van
energiebesparende maatregelen door bedrijven met behulp van de “ wortel en stok benadering”.

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven
Geen zienswijze indienen.
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