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Begroting 2020 gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek

Geachte leden van de raad,
Hoewel strikt formeel niet verplicht, kiest de ODA ervoor de jaarstukken en de begrotingswijziging
dezelfde procedure te laten doorlopen als de begroting, dat wil zeggen inclusief de mogelijkheid voor
gemeenteraden een zienswijze in te dienen. Het jaarverslag 2018, de 1ste begrotingswijziging 2019
en de begroting 2020 worden in de vergadering van het algemeen bestuur van de ODA op 24 juni
besproken. Het is voor u als gemeenteraad om die reden mogelijk om tot 4 juni uw zienswijze
kenbaar te maken. Wij stellen u voor een zienswijze op de begroting 2020 in te dienen. Het was voor
ons helaas niet mogelijk de stukken binnen de huidige cyclus aan te bieden, vandaar dat wij u via
deze brief benaderen.
Ontwikkelingen begroting 2020
De bijdrage aan de ODA neemt toe, o.a. omdat er meer vergunningsaanvragen worden behandeld
(als gevolg van een groeiende economie). Dit is vooral zichtbaar in het aantal uren dat gemeente
van de ODA afneemt. Deze toename wordt slechts voor een klein deel gecompenseerd door de
opbrengst van leges (omdat bijvoorbeeld milieuvergunningen legesvrij zijn). Daarnaast heeft de
ODA voor 2020 het voornemen de uurprijs te verhogen met een bedrag dat hoger ligt dan de
inflatiecorrectie. De meeropbrengsten wil zij gebruiken voor het implementeren van nieuw beleid. De
kosten van het nieuwe beleid worden hiermee uitgesmeerd over alle producten. Daardoor stijgen de
kosten bij een gelijke afname van producten met bijna 3,5%.
Zienswijze gemeente Berkelland
Wij vinden het wenselijk dat de kosten beter in zicht blijven en wij prioriteiten kunnen stellen, door
keuzes kan maken welke producten wel worden afgenomen en welke producten niet of minimaal.
Daarom stellen wij u voor om bijgaande zienswijze op de begroting 2020 in te dienen.
Zonder bericht van uw kant gaan wij er vanuit dat u instemt met het kenbaar maken van deze
zienswijze aan de ODA.
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Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de heer P. Busschers, telefoonnummer 0545-250 551
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,

M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum
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