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Onderwerp Zienswijze jaarrekening 2021 programma begroting 2023
Geacht Bestuur ,
Op 21 juni 2022 heeft onze gemeenteraad de jaarstukken 2021 en begroting 2023 van GR
Omgevingsdienst Rivierenland besproken. Wij hebben besloten voor de jaarstukken 2021 en begroting
2023 een positieve en inhoudelijke zienswijze in te dienen.
Zowel de jaarrekening 2021 als de begroting 2023 zijn overzichtelijk en prettig leesbaar, onze
complimenten daarvoor.
Zienswijze jaarstukken 2021
De concept Jaarrekening 2021 sluit met een positief resultaat van 407.811 euro. Met uw voorstel, om
een bedrag van 100.000 euro te reserveren als dekking voor de frictiekosten door de organisatie
ontwikkeling en het restant van 307.881 euro uit te keren aan de deelnemende gemeenten, kunnen wij
instemmen. Het incidentele voordeel voor West Betuwe door deze uitkering bedraagt 57.776 euro.
Zienswijze begroting 2023
In de concept Begroting 2023 wordt voor West Betuwe uitgegaan van een structurele bijdrage van
4.761.836 euro. Hierbij is ten onrechte het gehele werkprogramma 2022 structureel doorgetrokken,
dus inclusief de incidentele werkzaamheden voor 2022. In afwijking van de geraamde bijdrage, gaan
we vanaf 2023 uit van een bijdrage van 4.389.100 euro. Ten opzichte van de oude ramingen is er een
structureel nadeel van 494.979 euro te zien. Deze toename met 12,7% wordt veroorzaakt door een
indexering van de bijdrage (ongeveer 115.300 euro), de extra kosten voor de wet open overheid
(10.800 euro) en het restant door de doorwerking van de structurele werkzaamheden uit het
werkprogramma 2022.
In 2020 is een zienswijze ingediend op het in de begroting meenemen van incidentele projecten uit het
werkprogramma in de structurele begroting.
Ook in de begroting voor 2023 zijn de incidentele projecten uit het werkprogramma 2022
meegenomen in de structurele begroting. Het is niet wenselijk om incidentele projecten structureel op
te nemen in de begroting.
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Op 21 april 2020 besloot de raad tot het terughalen van de taken op het gebied van verlening van
omgevingsvergunningen van de ODR en het inrichten daarvan in de gemeentelijke organisatie. In 2021
zijn wij gestart met het stapsgewijs uitvoeren van dit besluit. In de eerste fase is in 2021 het
gemeentelijke Omgevingsloket geopend. In 2022 zal de tweede fase in gezamenlijkheid verder
uitgewerkt worden. Zoals opgenomen in het recent gesloten coalitieakkoord ‘In beweging’
onderzoeken wij tegelijkertijd het terughalen van ook de toezicht- en handhavingstaken.
Vanuit onze nieuwe politieke koers zetten wij in op een bespoediging van deze en volgende fases. We
vertrouwen hierbij op een constructieve optimalisatie van de samenwerking.
Graag ontvangen wij na besluitvorming in het algemeen bestuur de vastgestelde stukken.
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