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1 mei 2020 Begroting 2021 en jaarrekening 2019 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem 

Geacht bestuur,

Op 9 april heeft u ons de begroting 2021/meerjarenraming 2022-2024 en de jaarstukken 2019 van 

de Omgevingsdienst Regio Arnhem toegestuurd. Wij zijn verheugd dat u deze stukken dit jaar tijdig 

bij ons heeft aangeleverd.

Allereerst willen wij u een compliment maken ten aanzien van de jaarrekening. Het uiteindelijke 

negatieve resultaat van - €8.518 is veel kleiner dan de - €200.000 die halverwege het jaar was 

geprognosticeerd. Dit verwachte tekort werd met name veroorzaakt door de nieuwe cao die naast 

een structurele loonsverhoging ook een éénmalige uitkering bevatte. Het is knap dat u deze 

onverwachte tegenvaller zo goed heeft weten op te vangen, zeker gezien de ontwikkelingen die de 

ODRA in 2019 heeft doorgemaakt. 

Wel willen wij naar aanleiding van de begroting onze zorgen uitspreken. In de begroting 

2021/meerjarenraming 2022-2024 staan een aantal niet gekwantificeerde risico’s beschreven. Deze 

niet gekwantificeerde risico’s kunnen echter wel (grote) financiële gevolgen voor onze gemeente 

hebben. Het gaat om de invoering van de Omgevingswet, de overheveling van het bevoegd gezag 

voor de bodemtaken van provincie naar gemeenten en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 

(Wkb). Hoewel al deze onzekerheden vooral voortkomen uit factoren die buiten de invloedssfeer 

van de ODRA en gemeente liggen, is het voor het voeren van een goede financiële bedrijfsvoering 

van belang om de effecten zo snel mogelijk inzichtelijk te hebben. Wij verzoeken u daarom de 

financiële effecten van de implementatie van deze wetten, samen met ons en de andere partners, 

zo snel mogelijk helder te krijgen en de raden hierover zo snel als mogelijk te informeren. Met in 

achtneming van dit zorgpunt kunnen wij instemmen met de begroting2021/meerjarenraming 2022-

2024. 
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