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Onderwerp 

Kaderbrief Omgevingsdienst Rivierenland 2023. 

 

Beslispunten 
1. Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief Omgevingsdienst 2023. 

 

Inleiding 

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Rivierenland heeft op 29 november 2021 de Kaderbrief 

2023 voorzienswijze aan u toegezonden. Zoals aangegeven in het begeleidend schrijven bij de 

Kaderbrief 2023 kunt u tot 28 februari 2022 uw zienswijze kenbaar maken. Daarna worden de stukken 

aangeboden aan het algemeen bestuur van de ODR. 

De Kaderbrief komt op inhoud grotendeels overeen met de in 2020 vastgestelde Koers.  

 

Besluitgeschiedenis 

Behandeling van kaderbrief is een jaarlijks terugkerend onderwerp voor deelnemende gemeenten van 

de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland.   

 

Beoogd effect 

Invloed en grip op de gemeenschappelijke regeling, door uw gemeenteraad uw controlerende rol uit te 

laten voeren.  

 

Argumenten 

1.1 Het ter kennisname brengen van de Kaderbrief ODR 2023 is voldoende 

De inhoud van de kaderbrief vormt voor het college geen aanleiding tot het opstellen van een 

zienswijze of formele behandeling in de gemeenteraad 

 

Kanttekeningen 

1.1 Door geen zienswijze in te dienen worden de uitgangspunten voor de begroting 2023 niet gewijzigd. 

De ingezette richting is echter al uitvoering aan de raden voorgelegd in het naar vaststelling van de 

Koers in 2020. Indien uw raad toch noodzaak ziet tot het herzien van de kaderbrief dat kan de wethouder 

in de AB vergadering van 14 maart mondeling een reactie inbrengen. Wethouder Klein kan tijdens de AB 

vergadering van 14 maart 2022 nog een reactie inbrengen.  
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Financiën 

De Kaderbrief ODR 2023 heeft geen financiële consequenties, maar vormt de koers voor ODR in 2023 

De begroting ODR 2023 bevat de financiële effecten. De begroting ODR 2023 wordt op 23 juni 2022 aan 

u voorgelegd. 

 

Communicatie 

n.v.t. 

 

Uitvoering/Planning 

n.v.t. 

 

Evaluatie 

n.v.t. 

 

Risicoparagraaf 

n.v.t. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de (loco)secretaris,                    de burgemeester, 

Philip Bosman     Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022, 

 

besluit: 

 
Geen zienswijze in te dienen op de Kaderbrief Omgevingsdienst 2023 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 22 februari 2022, nummer 2022/022, 

 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 


