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Geacht college,
Hierbij bieden we u de voorlopige informatie uit de jaarrekening 2021 van de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant (ODZOB) aan. Deze informatie is gebaseerd op een conceptversie van de jaarstukken en wordt
nog door de accountant gecontroleerd. Deze informatie kunt u opnemen in uw eigen jaarrekening.
In 4GR-verband is afgesproken dat wij deze informatie op uniforme wijze aan de deelnemers verstrekken.
Wij bieden u deze informatie dan ook aan in een herkenbaar format.
Voornemen om het positieve resultaat toe te voegen aan algemene reserve
Zoals uit bijgevoegde informatie blijkt, sluit de ODZOB het jaar af met een exploitatieresultaat van
€ 836.725, exclusief mutaties in de reserves. De doorgevoerde mutaties in de reserves, ter dekking van de
in 2021 gerealiseerde kosten van het programma Omgevingswet enerzijds en de inrichting van het nieuwe
VTH-systeem anderzijds, leiden tot een aanvullend positief resultaat € 209.240. In totaal brengt dit het
positieve resultaat over 2021 op een bedrag van € 1.045.965.
Het is van belang om stil te staan bij de oorzaken van dit positieve resultaat. Het grootste deel komt voort
uit incidentele ontwikkelingen en heeft derhalve een niet-structureel karakter. Hierbij gaat het om een
bedrag van € 652.705 (dit is ruim 60% van het resultaat). In de voorlopige jaarstukken 2021 die u binnen
enkele weken van ons ontvangt wordt dit nader toegelicht.
We adviseren om later dit jaar, bij de vaststelling van de jaarstukken 2021, dit resultaat grotendeels toe te
voegen aan de algemene reserve. Daarnaast bestaat het voornemen om een bedrag van € 167.000 toe te
voegen aan de (reeds bestaande) bestemmingsreserve voor de egalisatie van verlofkosten.
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In de vergadering van het algemeen bestuur van vandaag (10 maart 2022) werd besloten tot een tweetal
uitgestelde (maar nog steeds zeer noodzakelijke) onttrekkingen uit de algemene reserve; voor het
programma Omgevingswet en het nieuwe VTH-systeem. Later dit jaar wordt er nog een bestuursvoorstel
verwacht over het traject grip op de samenwerking. Dit voorstel gaat waarschijnlijk ook gepaard met een
eenmalige onttrekking uit de algemene reserve. Al deze ontwikkelingen leiden tot het huidige beeld dat
de algemene reserve eind 2022 circa van € 1,0 miljoen zal bedragen.
Voor de goede orde melden we u dat enkel na besluitvorming door het algemeen bestuur mutaties in de
algemene reserve mogen worden doorgevoerd. Op 10 maart 2022 zijn de eerste besluiten in dit kader
door ons algemeen bestuur genomen. Later dit jaar volgen er, zoals gemeld, nog meer.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

M.J. van Schuppen

M. van Dort

voorzitter

secretaris

Bijlage(n):
Informatie voorlopige jaarrekening 2021 ODZOB in het kader van de verbonden partijen
Aanbiedingsbrief handreiking raads- en stateninformatiebrief jaarcijfers 2021
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