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Zienswijze begroting 2023 en jaarverslag/jaarrekening
2021.
Geachte heer Vlaander,
Op 14 april 2022 heeft onze raad uw brief met bovenstaand kenmerk ontvangen, waarin u
de raad conform de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem de
mogelijkheid biedt haar zienswijze te geven op de begroting 2023 van ODRA.
De begroting 2023 van ODRA geeft aanleiding tot een inhoudelijke opmerking:
•
In uw begroting geeft u op diverse plaatsen helder aan dat databeheer van steeds
meer belang is en nog meer zal worden. U voorziet daarin diverse investeringen te
moeten doen. Wij onderschrijven het belang van goed databeheer, maar weten ook
hoe moeilijk het is dit integraal en in samenhang in te richten en tegelijk de kosten te
beheersen. We verzoeken u daarom in te zetten op een planmatige aanpak en daartoe
een integraal informatiebeheerplan te (laten) opstellen. We kunnen op die manier deze
belangrijke, meerjarige ontwikkeling borgen in onze gemeentelijke begroting.
Bestemmen batig saldo 2021
Het AB van ODRA heeft besloten het positief saldo over 2021 ad € 64.300,- te doteren aan
een bestemmingsreserve voor de voor de Omgevingswet vereiste transitie rond milieubelastende activiteiten. Deze besluitvorming is weliswaar conform het gestelde in de GRODRA, maar niet in lijn met ons eigen terughoudende beleid rond het vormen van
bestemmingsreserves.
Daarnaast willen wij u laten weten dat wij waardering hebben voor de mooie resultaten in
2021. Dit ondanks de lastige omstandigheden vanwege de coronamaatregelen. Ook
waarderen wij zeer uw positieve, meedenkende instelling ten opzichte van de financiële
situatie bij gemeenten en uw inspanning om tot nog meer structurele kostenbesparingen
te komen in de bedrijfsvoering van ODRA.
Wij wensen u een succesvolle verhuizing.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Rheden,

burgemeester.

secretaris.
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