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Begroting 2020 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem

Geacht bestuur,
Op 20 mei heeft u ons de begroting 2020 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem toegestuurd. Naar
aanleiding hiervan willen wij de volgende zienswijze indienen.
Allereerst willen wij onze waardering uitspreken hoe u samen met uw partners, in relatief korte tijd,
de hele transitie naar outputfinanciering heeft vormgegeven. Dit heeft er toe geleid dat er nu voor
het eerst een begroting ligt die is gebaseerd op een beheerste vorm van outputfinanciering.
Zoals bekend staat de gemeente Renkum de komende jaren voor een grote bezuinigingsopgave.
We verwachten van onze partners dat zij daar oog voor hebben. We constateren dat ODRA scherp
aan de wind is gaan zeilen. Dit levert echter wel risico’s op waar we ons zorgen over maken. Het
gaat dan om de volgende risico’s die ook in de begroting worden benoemd:
1.

De overgang naar outputsturing en -financiering.
Denk bijvoorbeeld aan het gebrek aan ervaringscijfers met als gevolg een risico voor de
kengetallen en het risico van wisselende vraag vanuit de partners.

2.

De ontwikkelingen bij de ODRA/organisatie ontwikkelingen.
De ODRA is een organisatie in ontwikkeling (omgevingswet, toekomstbestendige
organisatie).Dit vraagt extra capaciteit van de staf, van de bedrijfsvoering en van het
functioneel beheer/de ondersteuning. Het risico is dat de voorziene groei in ondersteunende
formatie niet synchroon loopt met de omzetontwikkeling.

3.

Stijgende kosten.
In de ODRA begroting is rekening gehouden met een prijsstijging van 2,24% conform de CPBindex. Het risico bestaat dat deze prijsstijging hoger uit gaat vallen onder andere vanwege het
resultaat van de Cao- onderhandelingen voor gemeenteambtenaren.
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Gemeente Renkum
Wij willen dat u deze risico’s nauwkeurig gaat monitoren. Wij verwachten verder, dat indien (één
van) deze risico’s zich voordoet, de gemeente direct op de hoogte wordt gesteld. Want hoe eerder
dit bekend is, hoe beter kan worden bijgestuurd (bijvoorbeeld door het aanpassen van het
werkprogramma).
Tot slot willen wij nog opmerken dat in de begroting staat dat het huurcontract van het stadkantoor
in 2023 afloopt en dat de ODRA uitziet naar andere huisvesting. Wij willen graag dat de verwachte
reductie van de huisvestingskosten als taakstelling in de begroting wordt opgenomen.
Met vriendelijke groet,
DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.I.M. (Joyce) le Comte

A.M.J. (Agnes) Schaap
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