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Onderwerp Zienswijze jaarrekening 2020 programmabegroting 2022 

 
 
Geacht bestuur, 
 

TIJDELIJK BEZOEKADRES tot medio 2022 Van Dam van Isseltweg 4 - 4191 KC Geldermalsen 0345 – 72 88 00 Algemeen 
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Op 26 maart jl. ontvingen wij van u de jaarstukken 2020, het voorstel voor de resultaatbestemming 2020 en de 
programmabegroting 2022. Deze brief bevat onze reactie op voornoemde stukken. 
 
Jaarrekening en resultaatbestemming 2020 
De jaarrekening 2020 van de ODR laat een positief resultaat zien. Het voordelige saldo bedraagt  
1.269.227 euro. 
 
Het bestuur van de ODR stelt voor om 191.000 euro van dit resultaat beschikbaar te stellen voor het AVG proof 
toegankelijk maken van bodeminformatie middels een bodemviewer. In deze bodemviewer kunnen bedrijven 
straks zelf benodigde informatie opzoeken. Dit is sneller, efficiënter en klantvriendelijker. 
Wij vinden dit dan ook een goed voorstel. 
  

Het restant van 1.078.227 euro wordt uitgekeerd aan de deelnemers conform de afgesproken verdeelsleutel. 

Voor de gemeente West Betuwe betekent dit een teruggave van 212.579 euro.  
 
Als kanttekening merken we wel op, dat de jaarstukken niet altijd even gemakkelijk leesbaar zijn. We kijken dan 
ook uit naar de volgende jaarstukken in het format zoals dat nu al is toegepast voor de programmabegroting 
2022.  
 
Begroting 2022 
Wij zijn zeer tevreden over de vernieuwde format van de programmabegroting 2022. Dit komt de leesbaarheid 
zeer ten goede. 

 

Er is sprake van een efficiency voordeel op de overhead. Daarnaast is er een prijsstijging van loonkosten en een 
prijsindexatie conform septembercirculaire 2020. Deze is ook afgestemd de met de andere gemeenschappelijke 
regelingen in Rivierenland.  

Op basis van de vorig jaar ingediende zienswijze en de opdrachtbrief voor het werkprogramma 2021 is het bedrag 

voor deze incidentele projecten niet meegenomen in het bedrag van de structurele programmabegroting van de 

ODR voor het jaar 2022 en verder.  
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U blijft zich -in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten- pro-actief inzetten op de komst van de 

Omgevingswet. De financiële consequenties van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw zijn op het 

moment van de opstellen van de programmabegroting nog niet bekend. Bij het opstellen van de 

werkprogramma’s 2022, in het najaar van 2021, zal hierover meer duidelijkheid zijn. 
 
Wij hebben begrip voor het feit dat dit te maken heeft met de complexiteit en de onduidelijkheid die er nog steeds 
is op belangrijke onderdelen van (de impact van) de nieuwe wet- en regelgeving. Wel vragen wij u om, ook in dit 
kader in verband met de uitvoeringskosten, continue aandacht te (blijven) hebben voor prioritering van de 
werkzaamheden.  
 
Ook vragen wij aandacht voor de doorlopende verbetering van de kwaliteit van dienstverlening, met de nadruk op 
persoonlijke contact en schriftelijke communicatie. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

Gemeenteraad van West Betuwe 

De griffier,     de voorzitter 

 

 

 

 

Hans van der Graaff    Servaas Stoop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


