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Geacht bestuur,

Op 15 april heeft u ons de begroting 2022/meerjarenraming 2023-2025 en de jaarstukken 2020 van 

de Omgevingsdienst Regio Arnhem toegestuurd. 

Allereerst willen wij onze waardering uitspreken over hoe u door kostenreductie en tariefstelling 

een bijdrage levert aan onze besparingsdoelen. Het is knap dat u de inflatie en de kostenstijging op 

de lonen (CAO-afspraken) binnen de begroting oplost, waardoor het uurtarief voor 2022 voor ons 

gelijk blijft. 

Wel willen wij, net als vorig jaar, onze zorgen uitspreken over de begroting. In de begroting staan 

namelijk een aantal niet gekwantificeerde risico’s beschreven. Deze niet gekwantificeerde risico’s 

kunnen echter wel (grote) financiële gevolgen voor onze gemeente hebben. Het gaat onder andere 

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). 

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. 

Daarnaast geeft u aan dat een aantal ontwikkelingen slechts op hooflijnen in de begroting zijn 

gekwalificeerd (o.a. huisvesting, ICT). Wij gaan ervan uit dat u nieuwe ontwikkelingen die hier meer 

duidelijkheid over verschaffen, meteen met ons deelt. 

Ook verwachten wij van u, dat u ons zo snel mogelijk informeert over de financiële gevolgen die 

kunnen ontstaan als gevolg van de uitkomst van het onderzoek naar de risico’s van de 

outputfinanciering en als gevolg van het rapport van de commissie Van Aartsen (Om de 

leefomgeving, omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur). 
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Verder hebben wij nog een kleine verschrijving geconstateerd op pagina 33 van de begroting. Daar 

staat in de kolom “begroting 2021” voor ons een bedrag opgenomen van €1.398.000. Dat moet zijn 

€1.389.000. Het verschil tussen 2021 en 2022 is wel correct weergeven, te weten €9.000. 

Tot slot willen wij u, vooruitlopend op de begrotingswijziging die ons in juli zal worden aangeboden, 

vast aangeven dat wij er geen voorstander van zijn het resterende batig saldo van €94.100 te 

doteren aan een nieuw in te stellen fonds voor innovatie. Gezien de hierboven genoemde risico’s 

zien wij liever dat dit bedrag wordt toegevoegd aan de algemene reserve. 

Met in achtneming van bovengenoemde punten kunnen wij instemmen met de begroting2022/

meerjarenraming 2023-2025. 

Met vriendelijke groet,

DE RAAD VAN DE GEMEENTE RENKUM

de griffier, de voorzitter,

J (Juul). Cornips A.M.J. (Agnes) Schaap
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