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Geacht bestuur,

Op 31 mei 2018 heeft u ons de Initiële programmabegroting 2019 van de Omgevingsdienst Regio 

Arnhem toegestuurd. Naar aanleiding hiervan willen wij de volgende zienswijze indienen tegen deze 

ontwerp programmabegroting 2019: 

Procedure

Als eerste laten wij u weten dat wij niet tevreden zijn over de termijn waarop de begroting aan ons 

is aangeleverd. Dit is ook in strijd met artikel 28, tweede lid, van de Gemeenschappelijke Regeling 

(versie 25 augustus 2015). Hoewel wij weten dat er binnen uw organisatie een aantal wijzigingen 

hebben plaatsgevonden die van invloed waren op het opstellen van de begroting, hebben we nu 

wel heel weinig tijd om deze initiële begroting goed te kunnen bestuderen. 

Inhoudelijk

Inhoudelijk hebben we al wel het volgende op te merken. 

Bij het opstellen van deze initiële begroting is volgens u rekening gehouden met: 

- de realisatie van de werkprogramma’s van met name 2016 en 2017;

- het doorwerken van ‘trends’ in de omvang van werkzaamheden;

- de te verwachten projecten;

- de behoefte om te investeren in de continuïteit, kwaliteit en wendbaarheid van de organisatie.

In deze initiële begroting neemt de bijdrage van Renkum voor de uitvoering van de milieutaken toe 

van ongeveer €200.000 in 2017 tot €295.000 in 2019. Gezien de realisatie van het werkprogramma 

2017 (voor de milieutaken ongeveer 70%), lijkt dit ons niet reëel. Wij kunnen dus niet akkoord gaan 

met de bijdrage die voor de uitvoering van de milieutaken in deze initiële begroting is opgenomen. 
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Gemeente Renkum
Er kan volgens ons pas sprake zijn van een verhoging van het “milieubudget” als het 

werkprogramma voor (ongeveer) 100% is gerealiseerd. 

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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