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Samenvatting
De jaarrekening 2017 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is vastgesteld door
het Algemeen Bestuur (AB) van de ODRA en wordt ter kennisgeving aangeboden aan het
college en vervolgens aan de raad. Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODRA stelt de raden
van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hun zienswijzen over de ontwerpmeerjarenprogrammabegroting 2019-2022 uiterlijk 3 juli 2018 kenbaar te maken. Het DB
voegt deze zienswijzen, voorzien van haar reactie, toe aan de stukken die aan het AB
worden aangeboden. Vervolgens zal het AB van de ODRA, de meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 in haar vergadering op 5 juli 2018 vaststellen. Vanwege de termijn
heeft ons college alvast een reactie verzonden, waarin wij een zienswijze op de
meerjarenbegroting kenbaar hebben gemaakt. Wij stellen u voor om de eerder door ons
verstuurde reactie vast te stellen.
Beslispunten
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2017 ODRA;
2. De eerder door het college verzonden brief met de zienswijze op de concept
meerjarenbegroting 2019-2022 vast te stellen.
Aanleiding
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de ODRA heeft op 29 maart 2018 de concept jaarstukken
2017 vastgesteld en vervolgens zijn deze stukken ter besluitvorming op 17 mei 2018 aan het
AB aangeboden en vastgesteld. Ook de ontwerp-meerjarenbegroting 2019-2022 is in de
vergadering van 29 maart 2018 besproken in het DB. Vervolgens is deze met enkele
aanpassingen op 17 mei 2018 aan het AB ter kennisgeving aangeboden.
Het DB stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid om hun
zienswijzen over de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 uiterlijk 3 juli 2018
kenbaar te maken. Het DB voegt deze zienswijzen, voorzien van haar reactie, toe aan de
stukken die aan het AB worden aangeboden. Vervolgens zal het AB van de ODRA, de
meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 in haar vergadering op 5 juli 2018 vaststellen.
Planning
Het voorstel is op 25 juni 2018 door het college van burgemeester en wethouders behandeld
en geaccordeerd. Wenselijk is om dit voorstel uiterlijk 25 september 2018 aan de raad voor
te leggen. Aangezien uiterlijk 3 juli 2018 de zienswijzen bij de ODRA ingediend moeten zijn,
is het zeer wenselijk om op voorhand door het college bijgaande zienswijzenbrief te
versturen aan de ODRA. Hierin worden onder voorwaarden van goedkeuring door de raad,
zienswijzen reeds bekend gemaakt aan de ODRA.
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Beoogd effect
Een effectieve en efficiënte invulling van de aan de ODRA overgedragen basistaken milieu.
Argumenten
1.1

De jaarstukken ODRA 2017 worden ter informatie naar uw raad gestuurd
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke regeling (Wgr) dient de ODRA de
jaarstukken ter kennisgeving aan uw raad voor te leggen. De Wgr voorziet niet in een
mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze op de jaarstukken. De jaarstukken
2017 zijn vastgesteld door het AB ODRA en goedgekeurd door de accountant.

1.2

De jaarrekening 2017 sluit af met een negatief resultaat van € 83.385,- waarvan een
bedrag van € 8.100,- ten laste wordt gebracht van de Bestemmingsreserve RVMK en
€ 75.285- ten laste van de Algemene Reserve

1.3

De jaarstukken 2017 zijn voorzien van een goedgekeurde accountantsverklaring
De ODRA heeft de concept jaarstukken 2017 voorgelegd aan Ernst & Young
Accountants LLP. Naar het oordeel van de accountant geven de jaarstukken een
getrouw beeld van de grootte en samenstelling van zowel de baten als lasten over
2017 als van de activa en passiva per 31 december 2017. Een en ander in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en
gemeenten. De accountant verstrekt bij de jaarrekening met betrekking tot de
rechtmatigheid een controleverklaring met beperking. De beperking heeft betrekking
op geconstateerde fouten met betrekking tot het niet voldoen aan de Europese
Aanbestedingswet.

2.1

Bijdrage van gemeente Duiven in de meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 stijgt
door extra taken rond energiebesparing.
De ODRA heeft een meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 opgesteld. De
bijdrage van gemeente Duiven stijgt vooralsnog met een bedrag van € 15.000,- naar
€ 197.800,-. Dit wordt veroorzaakt door een indexatie van 2,4% en uitvoering van
energiecontroles. De meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 is opgesteld naar
aanleiding van de werkprogramma’s van 2018. Er is geen rekening gehouden met in
ontwikkeling zijnde projecten. Op dit moment wordt er volop gewerkt aan de
werkprogramma’s voor 2019. Hierdoor is het mogelijk dat er een wijziging op de
begroting 2019-2022 gaat plaats vinden.

2.2

Zienswijzen kenbaar maken aan ODRA betreffende gevraagd extra budget.
Met het kenbaar maken van de zienswijzen ten aanzien van het extra gevraagde
budget bedoeld voor energiebesparingsproject (extra controles uitvoeren) wordt
getracht te voorkomen dat boven het beschikbare budget voor de ODRA nog een
extra budget beschikbaar gesteld moet worden. Tevens wordt dubbel werk
voorkomen.
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Kanttekeningen
2.1

Het akkoord gaan met toename bijdrage gemeente door extra taken energiebesparing ODRA leidt tot dubbel werk.
Groene Allianties (initiatief van Alliander) en het Duurzaam Expertise Centrum de
Liemers (initiatief van ondernemersvereniging Lindus) zijn samen gegaan in Groene
Allianties de Liemers (GAdL). GAdL werkt binnen de Liemers (Duiven, Zevenaar,
Rijnwaarden, Westervoort, Montferland en Doesburg) aan het verduurzamen van alle
34 bedrijventerreinen. De ambitie is dat de gehele Liemers in 2020 duurzaam
energieneutraal is. Er wordt grote waarde gehecht aan een bottom up benadering
zoals deze door het GAdL wordt vormgegeven. Om dubbel werk te voorkomen (wat
het lopende proces zou kunnen verstoren) wordt voorgesteld vast te houden aan de
samen met het GAdL ingeslagen weg en noch te participeren in, noch bij te dragen
aan het top down concept zoals de ODRA deze voorstaat. Het niet instemmen met de
door de ODRA ingediende ontwerp-begroting op dit punt dient via een zienswijze
kenbaar gemaakt te worden.

Financiële paragraaf
De ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 geeft vanuit financieel oogpunt reden
om zienswijzen in te dienen ten aanzien van deze begroting. Met het indienen van een
zienswijze betreffende de in het budget opgenomen energiecontroles en de projectleiding
hieromtrent in de ontwerp-begroting wordt voorkomen dat dubbel werk uitgevoerd wordt en
geen overschrijding van het beschikbare budget van de gemeente Duiven plaatsvindt.
Communicatie
Op grond van de gemeenschappelijke regeling dienen de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 en de concept jaarstukken 2017 door de deelnemers voor eenieder ter
inzage gelegd en algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de
verkrijgbaar stelling dient openbaar kennis te worden gegeven. De gemeenteraden
vergaderen niet eerder dan september over de meerjarenprogrammabegroting en de
concept jaarstukken. De raad kan bij het Dagelijks Bestuur zijn zienswijze over de ontwerpmeerjarenprogrammabegroting 2019-2022 naar voren brengen. Het Dagelijks bestuur voegt
deze zienswijzen, voorzien van zijn reactie, toe aan de ontwerpmeerjarenprogrammabegroting 2019-2022 zoals deze aan het AB worden aangeboden.
Intergemeentelijke samenwerking
Niet van toepassing.
Bijlagen
1.
2.
3.
4.

201366093: jaarstukken 2017 ODRA
201366090: accountantsverklaring jaarrapport 2017 ODRA
201366094: ontwerp meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 ODRA
201364433: zienswijzenbrief ODRA

Burgemeester en wethouders van Duiven,

ing. C.J. (Chris) Papjes
secretaris

drs. H.B.I (Rik) de Lange
burgemeester

Pagina 3

