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Geadviseerd besluit
Bijgevoegde zienswijze indienen tegen de ontwerp Programmabegroting 2019 (Initiële begroting) 

van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. 

Toelichting op beslispunten
Op 31 mei 2018 heeft het Dagelijks Bestuur van de ODRA de ontwerp Programmabegroting 2019 
(Initiële begroting) van de Omgevingsdienst Regio Arnhem aan u toegestuurd. 

Procedure
Op grond van artikel 28, zesde lid, van de Gemeenschappelijke regeling kunt u tegen een 
ontwerpbegroting bij het Dagelijks Bestuur een zienswijze naar voren brengen. Het Dagelijks 
Bestuur voegt deze zienswijze voorzien van een advies toe aan de ontwerpbegroting, zoals deze 
aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. De zienswijze kan tot 3 juli 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
Hoewel het gaat om een initiële begroting en deze aan de hand van de op te stellen 
werkprogramma’s nog wordt aangepast, lijkt het ons goed om toch alvast een signaal af te geven 
aan de ODRA dat wij niet kunnen instemmen met de voor Renkum opgenomen bijdrage voor de 
uitvoering van de milieutaken. Zeker gezien de realisatie van het werkprogramma 2017 (voor de 
milieutaken ongeveer 70%), lijkt dit ons niet reëel. 

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

Argumenten
Zie bijgevoegde brief. 

Kanttekeningen
N.v.t. 

Draagvlak



Voorstel aan de raad

De ontwerp Programmabegroting 2019 (Initiële begroting) van de Omgevingsdienst Regio Arnhem 
is door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. Omdat het gaat om een initiële begroting zullen niet alle 
partners nu al een zienswijze indienen. 

Aanpak/Uitvoering
Na behandeling in de raad de bijgevoegde brief versturen aan de ODRA. 

Communicatie
In artikel 28, vijfde lid, van de gemeenschappelijke regeling staat dat de ontwerp 

Programmabegroting 2019 (Initiële begroting) 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 6 juni 2018 voor een ieder ter inzage. 

Financiële consequenties
Op basis van deze initiële begroting moet de gemeente Renkum ten opzichte van 2017 ongeveer 
€95.000 meer voor de uitvoering van milieutaken gaan betalen. Vanuit de ODRA is al wel 
aangegeven dat dit slechts een initiële begroting betreft en dat deze in overleg met de partners 
(aan de hand van de op te stellen werkprogramma’s) zal worden bijgesteld. Maar hoe deze 
bijstelling eruit zal komen te zien wordt pas in de tweede helft van 2018 duidelijk. 

Juridische consequenties
N.v.t.

WMO-aspecten
N.v.t. 

Gezondheid
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t. 

Effect op vermindering regeldruk
N.v.t.

Alternatieven 
Omdat het gaat om een initiële begroting kunt u ervoor kiezen om geen zienswijze in te dienen. U 

geeft dan echter geen signaal af richting de ODRA dat we, zolang we ontevreden zijn over de 

realisatie van het onderdeel milieu in het werkprogramma, geen verhoging van het “milieubudget” 

kunnen accepteren. 
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