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1. Samenvatting
Vanuit de ODRA is de begroting 2020 toegestuurd. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd
daarvan kennis te nemen en daarop eventueel een zienswijze in te dienen.
Eind 2018 is ODRA gestart met de voorbereiding voor de overgang naar outputsturing.
De ODRA heeft bij de voorbereiding van de begroting 2020 van het algemeen bestuur de opdracht
gekregen om de overgang naar outputsturing budgetneutraal uit te voeren. De overgang heeft dus geen
effect gehad op de totale omzet van ODRA, behalve de volumestijging die eventueel voortvloeit uit de
stijgende vraag naar producten en diensten.
De stijging van de kosten voor de gemeente Zevenaar worden veroorzaakt door de indexering van de
loonkosten.
2. Raadsvoorstel
We stellen u voor:
1. Kennis te nemen van en een zienswijze in te dienen tegen de begroting ODRA 2020.
3. Waarom naar de raad
In artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat de raden van de deelnemende
gemeenten bij het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst hun zienswijze over de begroting naar voren
kunnen brengen.
4. Doelstelling en beoogd resultaat
De raad de gelegenheid te geven de begroting ODRA 2020 tegen het licht te houden en te bezien op de
gevolgen voor de gemeente Zevenaar.
5. Argumenten en alternatieven
Argumenten
De begroting 2020 heeft voor Zevenaar financiële consequenties
De toegenomen kosten zijn het gevolg van een indexering van de loonkosten. Aan de ODRA wordt
verzocht om dit najaar te discussiëren over een taakstellende bezuiniging gezien de financiële positie van
de gemeente.
Informeren Dagelijks bestuur ODRA
Onder het voorbehoud dat uw raad pas op 18 september 2019 formeel kan besluiten een zienswijze in te
dienen is het Dagelijks bestuur van de ODRA reeds geïnformeerd over het voorstel om een zienswijze in te

dienen. De zienswijze dient vóór 30 september 2019 te worden ingediend bij het Dagelijks bestuur van de
ODRA.
Alternatieven
n.v.t.
6. Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
n.v.t.
7. Klimaat en duurzaamheid
n.v.t.
8. Communicatie
Wij hebben het Dagelijks Bestuur van de ODRA per brief (U19.905655) alvast op de hoogte gebracht van
het voorstel aan u om een zienswijze in te dienen.
De ODRA zal worden verzocht om in het najaar van 2019 te discussiëren over een taakstellende
bezuiniging gezien de financiële positie van de gemeente.
9. Kosten, baten en dekking
De verhoging van de bijdrage aan de ODRA betreft € 19.000,00. Deze kosten verwerkt Zevenaar in de
meerjarenbegroting 2020-2023.
10. Bijlagen
De volgende bijlagen horen bij dit voorstel:
Volgorde
1.
2.
3.
4.
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De raad van de gemeente Zevenaar;
overwegende dat:
- de raad op grond van de Gemeenschappelijke regeling ODRA een zienswijze mag indienen op de
begroting van de ODRA;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Zevenaar;
gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 1 en 28 leden 1, 5 en 6 van de
Gemeenschappelijke Regeling ODRA;
besluit:
1.

Kennis te nemen van en een zienswijze in te dienen tegen de begroting ODRA 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Zevenaar,
gehouden op .
De griffier
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De burgemeester
L.J.E.M. van Riswijk
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