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zienswijze ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 ODRA
Suzanne ter Wiel

Geachte mevrouw Smelik,
Op 1 juni 2018 hebben wij uw ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2019-2022 ontvangen.
Conform de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem wordt onze raad
de mogelijkheid geboden om voor 3 juli 2018 haar zienswijze te geven op de ontwerpmeerjarenprogrammabegroting 2019-2022 (hierna: begroting) van de ODRA. Middels deze brief
maken we daar gebruik van.
Procedure
We zijn teleurgesteld in het feit dat de begroting niet is aangeleverd in de termijn zoals
overeengekomen in de Gemeenschappelijke Regeling art 28, tweede lid. Uiteraard zijn we op
de hoogte van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden binnen uw organisatie welke van
invloed zijn geweest op het opstellen van de begroting. Echter is er weinig tijd beschikbaar om
de begroting op deze manier goed te kunnen beoordelen. Daarnaast zijn we niet tevreden over
het feit dat de begroting niet tijdig is aangeleverd aan de gemeenteraad. De wettelijke termijn
voor het aanleveren van de ontwerpbegroting voor het indienen van een zienswijze is 8 weken
voordat de stukken naar het AB gaan (Wgr artikel 35 lid 1). De begroting is minder dan 5 weken
voor de betreffende datum ingediend, waardoor het niet mogelijk is deze tijdig aan te bieden
aan de gemeenteraad. Mocht u volgend jaar de termijn van 1 augustus willen halen voor het
indienen van uw begroting bij Gedeputeerde Staten (Wgr artikel 34 lid 2) dan verzoeken we u
met klem de stukken tijdig aan te leveren bij de gemeenten.
Inhoudelijk
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) stellen wij voor vast te houden
aan de weg die wij samen met het GAdL zijn ingeslagen en kiezen wij er niet voor om te

participeren of bij te dragen aan het concept dat de ODRA voorstaat. We willen u nadrukkelijk
verzoeken de extra bijdrage voor het energieproject te verwijderen uit de begroting.
Daarnaast is in de begroting geen rekening gehouden met in ontwikkeling zijnde projecten en
wordt momenteel nog hard gewerkt aan de werkprogramma’s van 2019. Hierdoor is het zeer
aannemelijk dat er nog een wijziging gaat plaatsvinden op deze begroting. Het heeft onze
voorkeur een meer concretere begroting vast te stellen.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

ing. C.J. (Chris) Papjes
secretaris

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