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Informatienota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Doorontwikkeling Omgevingsdienst regio Nijmegen
Kernboodschap
Het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst regio Nijmegen (ODRN) heeft
gesproken over de doorontwikkeling, de financiële positie en de tarieven van de ODRN.
De raden van de regiogemeenten en Provinciale Staten van de provincie Gelderland
zullen hierover door de ODRN geïnformeerd worden tijdens een informatieavond.
De doorontwikkeling van de ODRN heeft financiële consequenties voor alle
opdrachtgevende regiogemeenten en de provincie. De visie van de gemeenteraden kan
door het indienen van een zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de ODRN kenbaar
gemaakt worden.
De financiële gevolgen van de doorontwikkeling van de ODRN voor de gemeente Druten
zullen wij in de perspectiefnota aan de gemeenteraad voorleggen.
Eerdere besluiten
Niet van toepassing.
Toelichting
 Exploitatietekort ODRN
De ODRN heeft na 2018 over 2019 voor het tweede jaar op rij een exploitatietekort
geschreven (2018: € 720.000,-, over 2019: € 1.200.000,-. In 2017 was er nog een
overschot van € 730.000,-).
De belangrijkste oorzaken van deze tekorten zijn o.a.:
- de economische groei;
- het niet halen van de nagestreefde, eigen productiviteit;
- het tekort aan medewerkers en daardoor de hoge mate van inhuur, hetgeen weer
heeft geleid tot veel hogere tarieven voor inhuur.
Nadere details leggen wij u met de jaarrekening voor. Dan zijn de exacte cijfers bekend.
Het AB heeft bij meerderheid van stemmen ingestemd met het afwentelen van het tekort
over de deelnemende partijen, naar rato van inbreng. De gemeenten Wijchen, Druten en
Heumen hebben een minderheidsstandpunt ingenomen. Het AB heeft op 7 februari 2020
besloten om het tekort te verdelen over de deelnemende partijen, onder voorbehoud dat
de respectievelijke gemeenteraden ermee in zouden stemmen.
Voor Druten komt het tekort neer op € 29.000,-. Het tekort van de ODRN in 2019 wordt
opgenomen binnen de jaarrekening 2019 van Druten.
Als gevolg van de hoge kosten voor inhuur heeft het AB van de ODRN op 7 februari 2020
ingestemd met een verhoging van het tarief van € 6,- per uur (eveneens onder
voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraden).
 Doorontwikkeling ODRN
De ODRN heeft een plan van aanpak opgesteld waarin het beter organiseren van de
interne bedrijfsvoering een onderdeel is.
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Ook de planning en control-cyclus wordt in overleg met de deelnemende partijen
aangepakt. De ODRN heeft samen met bureau Seinstra Van de Laar (SVDL) een
ontwikkelplan opgesteld.
SVDL heeft het exploitatietekort van de ODRN geanalyseerd en aanbevelingen gedaan
om tekorten in het vervolg te verkleinen c.q. te voorkomen.
De directie van de ODRN heeft het AB voorgesteld om een incidenteel bedrag vrij te
maken voor de doorontwikkeling. In de AB-vergadering van 7 februari 2020 heeft het AB
toestemming gegeven om te starten met de ontwikkelpunten die zien op de verbetering
van de bedrijfsvoering onder voorbehoud dat de respectievelijke gemeenteraden daar
mee instemmen.
De ontwikkelpunten zijn de volgende:
- Gezamenlijkheid (in regionaal uitvoeringsbeleid en governance);
- Regionale programmering o.b.v. risicoanalyse;
- Verzakelijking opdrachtgever / opdrachtnemerschap en verbeteren interne
bedrijfsvoering (onder meer door het verhogen van het aantal productieve uren);
- Verbetering doelmatigheid tussen opdrachtgevers en ODRN;
- Ontwikkeling naar informatiedienst.
Het AB heeft ingestemd met het vrijgeven van het werkbudget voor 2020.
De kosten van de doorontwikkeling voor 2020 zijn geraamd op € 649.000,-.
Voor de gemeente Druten komt dit neer op € 16.225,-.
De verdeling over de deelnemende partijen is gemaakt op basis van de ramingen uit het
werkplan 2020 van de ODRN.
Net als bij de wijziging van de tarieven geldt wel dat er zienswijzen kunnen worden
ingebracht. De consequenties van het werkbudget moet middels een wijziging in de
begroting worden vastgelegd, gelet op het budgetrecht van de gemeenteraad.
Vast staat dat als we niets doen, we als opdrachtgevende partij geconfronteerd zullen
blijven worden met tekorten. Indien de gemeenteraad niet instemt met de voorstellen
van het AB van de ODRN, dan zullen we dit na afloop van het boekjaar als tekort moeten
melden.
Inverdieneffect
De kosten die gemaakt worden voor de doorontwikkeling zullen naar verwachting ook
vruchten afwerpen. Naar verwachting zal er jaarlijks € 300.000,- inverdiend worden door
de stijging van de productiviteit. Op de personeelslasten zal jaarlijks € 100.000,bespaard kunnen worden, door vermindering van inhuur. De investeringen ten behoeve
van de doorontwikkeling worden binnen drie tot vier jaar terugverdiend.
Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging Bouwtaken
Twee andere zaken waarop de ODRN zich moet ontwikkelen is de voorbereiding op de
nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwtaken (WKB). De deelnemende
partijen zullen deze nieuwe wetgeving moeten implementeren voor hun eigen inwoners /
bedrijven. We zijn echter ook eigenaar van de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie
ODRN. De ODRN voert voor onze gemeente de uitvoerende milieutaken uit en deze
vallen ook onder de Omgevingswet.
Het AB heeft op 7 februari 2020, vooruitlopend op toestemming van de gemeenteraden,
besloten om een werkbudget voor de ODRN vrij te maken.
De kosten voor de implementatie Omgevingswet 2020 worden geraamd op € 711.000,-.
Voor de gemeente Druten komt het investeringsdeel neer op € 17.775,-.
De kosten voor het kunnen werken met de WKB zijn geraamd op € 40.000,-.
Voor Druten komt dit neer op € 1.000,-.

Pagina 2 van 3

Openbaar

Zaaknummer: 44011

De hiervoor genoemde extra kosten voor doorontwikkeling (€ 16k) en omgevingswet (€
19k) zullen wij middels een beslisnota in april aan de gemeenteraad voorleggen.
Communicatie
Nadat u geïnformeerd bent en een besluit heeft genomen over de doorontwikkeling van
de ODRN, zullen wij een zienswijze indienen bij het AB van de ODRN.
Uitvoering of Vervolgstappen
De gemeenteraden uit onze regio worden op verschillende momenten door regionale
raadsbijeenkomsten door een afvaardiging van de Omgevingsdienst geïnformeerd.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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