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Zienswijze 1e wijziging begroting 2017 en
de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2018-2021.
Geachte heer Robben,
Op 14 april 2017 heeft onze raad uw brief met bovenstaand kenmerk ontvangen, waarin u
de raad conform de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem de
mogelijkheid biedt voor 23 juni 2017 haar zienswijze te geven op de 1e wijziging begroting
2017 en de ontwerp-meerjarenprogrammabegroting 2018-2021 van de Omgevingsdienst
Regio Arnhem (ODRA).
ODRA is afgelopen jaren een belangrijke samenwerkingspartner van ons geworden. In de
door u toegezonden jaarstukken zien wij mooie resultaten. Wij zien dat ODRA naast de
uitvoering van de reguliere DVO-taken een grote inspanning heeft geleverd ten behoeve
van de transitie van inputsturing naar outputsturing. Wij realiseren ons hoe complex deze
transitie is voor een nog jonge organisatie. De transitie vereist extra zorgvuldigheid en
toelichting over gemaakte en nog te maken stappen. Wij constateren echter dat:
De begrotingsstukken zijn onder grote tijdsdruk van wettelijke termijnen tot stand
gekomen. Dit is zowel inhoudelijk als procedureel ten koste gegaan van de kwaliteit en
zorgvuldigheid, waardoor onder andere de op grond van het Besluit begroting en
verantwoording verplichte paragrafen nagestuurd moesten worden.
De begroting 2018 is (logischerwijs) is gebaseerd op de jaarresultaten over 2016. De
resultaten over 2016 wijken binnen de programma’s echter nog sterk af van de
prognose. U wijt dit aan startproblemen met het werken met de nieuwe producten- en
dienstencatalogus en het tijdschrijven. Dit betekent dat de gebruikte kentallen nog een
grote onzekerheid bevatten en daarmee ook de begroting voor 2018.
In de begroting voor 2018 extra formatie wordt geclaimd voor onder andere toezicht
energiebesparing en taken in het kader van de natuurwetgeving. Naar onze mening
betreft dit (deels) taken die binnen onze DVO vallen en waarvoor daarmee geen extra
financiering boven de DVO-afspraken is vereist. Onduidelijk is of dit incidentele of
structurele taken betreft, of dat het om een inhaalslag van in het verleden niet
uitgevoerde taken gaat.
In de begrotingswijziging voor 2017 gaat u uit van een tekort van €352.000,-, te
dekken uit de algemene reserve en de post onvoorzien, terwijl naar onze mening het
uitgangspunt een nullijn zou moeten zijn.
Daarnaast stijgt in de begroting van 2018 het uurtarief tot €80,25, een ongewenste
stijging van €2,40 ten opzichte van het huidige uurtarief.

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij zorg over de kwaliteit en zorgvuldigheid van
de ons toegestuurde begrotingsstukken en de stijging van de bijdragen aan ODRA buiten
de DVO-afspraken. Wij verzoeken u daarom aan te geven welke concrete maatregelen u
treft om:
Het proces rond de totstandkoming van begrotingsstukken zodanig te laten verlopen
dat de begrotingsstukken voldoen aan de wettelijke vereisten en zowel inhoudelijk als
procedureel zijn afgestemd met alle partners.
In de financiële stukken consequent en expliciet aan te geven of uitgaven van
incidentele of structurele aard zijn, of nieuwe activiteiten feitelijk wel of niet onder het
(basis)takenpakket vallen, of nieuwe taken worden veroorzaakt door andere
prioriteiten, een inhaalslag betreft etc. Wij verzoeken u daarbij ten behoeve van een
stabiele bedrijfsvoering voor extra financiering wordt gevraagd, nadrukkelijk na te
gaan of de nieuwe taken met de bestaande formatie kan worden gerealiseerd door
bijvoorbeeld het stellen van (andere) prioriteiten. Zonder nadere onderbouwing
kunnen wij niet akkoord gaan met extra financiering buiten onze DVO-afspraken.
De onttrekking aan de algemene reserve zo laag mogelijk te laten zijn. Wij verzoeken
u na te gaan of het begrote tekort binnen de bedrijfsvoering zonder uurtariefverhoging
kan worden gevonden.
verdere stijging van het uurtarief (buiten de inflatie) te voorkomen.
Wij vinden de transitie naar outputgericht werken zeer gewenst. Wij vertrouwen erop dat u
voortvarend verder werkt aan de transitie en dat we in 2018 een start zullen maken met
een outputgerichte financiering. Wij realiseren ons dat de komende jaren nodig zullen zijn
om tot een goede outputfinanciering te komen. We zullen deze ontwikkeling nauw blijven
volgen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Rheden,
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