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Te nemen besluit
1.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)
2.
Kennis te nemen van de begroting 2022
3.
Bij de ODA geen zienswijze in te dienen over de begroting 2022
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op 2 april 2021 heeft het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de
jaarstukken 2020 en de begroting 2022 toegestuurd aan de deelnemende gemeenten en
provincie. Hiermee voldoet de ODA aan de voorschriften uit de Wet gemeenschappelijke
regelingen en de samenwerkingsregeling. De gemeenteraad kan volgens de
gemeenschappelijke regeling van de ODA en de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn
zienswijze kenbaar maken over de begroting.
Met de jaarstukken 2020 geeft de ODA inzicht in de bedrijfsvoering en de geleverde diensten.
Voor de begroting geldt dat de gemeenten hun invloed kunnen uitoefenen op de ODA door
middel van het geven van een zienswijze.
Argumentatie
1.1. De jaarcijfers geven zicht op de bedrijfsvoering. De jaarrekening geeft het volgende inzicht.
De ODA sluit het jaar 2020 af met een positief resultaat van € 538.000. In 2019 was er nog een
(fors) nadelig resultaat van € 668.000. Het voordelig resultaat wordt veroorzaakt door een
hogere productiviteit ten opzichte van 2019. Dit is gerealiseerd door extra opdrachten binnen te
halen, minder tijd aan opleiding te besteden en stafmedewerkers incidenteel in te zetten op
declarabele activiteiten. Verder zijn er subsidies ontvangen die vooraf niet waren begroot.
1.2. Het voordelig saldo wordt deels verrekend met de gemeenten en provincie. Het AB van de
ODA gaat een bedrag van € 43.000 toevoegen aan haar algemene reserve. De algemene
reserve bedraagt daarna € 150.000. Met de ruimte in de begroting komt het
weerstandsvermogen van de ODA dan op het afgesproken maximum bedrag. Daarnaast gaat de
ODA € 100.000 reserveren van het resultaat 2020 voor uitgaven in 2021 in verband met
uitgestelde opleidingen en invoering van de Omgevingswet. Het resterende voordelig saldo groot
€ 395.000 wordt verrekend volgens de afgesproken methodiek met de deelnemende gemeenten
en provincie. Voor onze gemeente Berkelland bedraagt het aandeel € 55.900. Dit is
meegenomen in de jaarrekening van 2020.
2.1 De in 2022 begrote omzet bestaat uit de verwachte afname van de producten. Als basis
hierbij heeft gediend de daadwerkelijke afname van producten over 2020. Aan de hand daarvan
hebben bijstellingen plaatsgevonden. Deze zijn gebaseerd op inhoudelijke afwegingen in overleg
met de partners. De door de ODA begrote kosten voor het jaar 2022 bedragen € 1.360.600. Voor
het jaar 2021 zijn de begrote kosten € 1.317.900. Er is dus sprake van een (lichte) stijging van
de begrote kosten.
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3.1 Vanwege het positieve bedrijfsresultaat van de ODA kan vastgesteld worden dat de ODA
ook in 2020 een goede stap heeft gezet. Het indienen van een zienswijze kan dan ook
achterwege blijven.
Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
Financiën
De financiën zijn toegelicht in de voorgaande argumenten en verder in beeld gebracht in bijlagen
bij dit voorstel.
VN verdrag rechten van mensen met een beperking
Communicatie
Berkelland maakt geen gebruik van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de
begroting 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Niet van toepassing.
Planning en evaluatie
De brief aan de ODA is bijgevoegd en zal na uw besluit verstuurd worden.
Alternatieven
Niet van toepassing.
Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27-04-2021;
besluit:

Kennis te nemen van de jaarstukken 2020 en van de begroting 2022 en geen zienswijze in te
dienen op de begroting 2022 van de Omgevingsdienst Achterhoek.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22-06-2021
de griffier,

de voorzitter,

Toelichting raadsvoorstel
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De volgende bijlagen zijn toegevoegd:

Aanbiedingsbrief jaarstukken 2020 en begroting 2022;

Jaarstukken 2020;

Goedgekeurde verklaring accountant;

Begroting 2022;

Infographic ODA 2020

Raadsbrief geen zienswijze begroting 2022.

