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Besluitvorming jaarstukken 2018
Procedure
De jaarstukken kennen de volgende bestuurlijke procedure:
januari - maart 2019

Ambtelijke voorbereiding

18 maart 2019

Technische behandeling door hoofden financiën en OGO-leden

18 maart 2019

Behandeling door het Dagelijks Bestuur

19 maart 2019

Mogelijkheid tot indienen van zienswijzen
De deelnemers kunnen tot uiterlijk 7 juni 2019 schriftelijk een
zienswijze indienen bij het Dagelijks Bestuur.

24 juni 2019

Behandeling in het Algemeen Bestuur
24 juni 2019 beslist het Algemeen Bestuur over de jaarstukken. Daarbij
worden de eventuele zienswijzen betrokken die door de deelnemers
zijn ingediend.

24 juni 2019
Vaststelling jaarstukken 2018 door het Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland,
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur tot vaststelling van de jaarstukken 2018,
BESLUIT:
1. De jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Rivierenland conform voorliggend
ontwerp vast te stellen;
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 juni 2019.
de voorzitter,

de secretaris,

-------------------C.A.H. Zondag

----------------A. Schipper
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Inleiding Jaarstukken 2018
Inleiding
Hierbij bieden we u de jaarstukken 2018 aan van de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). In
het jaarverslag ziet u dat veel van de geformuleerde ambities zijn gerealiseerd. Wij zijn dan
ook trots dat dit met elkaar is gerealiseerd. De komende jaren gaan we verder met de
doorontwikkeling van de ODR.
Bij de aanbieding van deze jaarrekening vindt u ook de controle verklaring van de accountant.
De accountant heeft vastgesteld dat de rekening een getrouw beeld vertoont van de financiële
stand van zaken van de ODR. Naast de regulier verslaglegging is hiermee ook de invoering
van outputfinanciering op een goede manier afgesloten. Wel heeft de accountant
rechtmatigheidsfouten geconstateerd ten aanzien van de aanbestedingen. Dit heeft
geresulteerd in een afkeurend oordeel voor de rechtmatigheid. Belangrijkste knelpunt is het
feit dat de huidige contracten een mogelijkheid kennen tot verlenging die resulteert in een
andere vorm van aanbesteding dan gevolgd is.
Voor de ODR een ongewenste situatie. Om die reden zijn er bij de constatering van dit punt
direct verbeteracties uitgevoerd. In 2019 worden de van toepassing zijnde Europese
raamcontracten opnieuw Europees aanbesteed zodat er meer raampartijen bij komen in de
hoop dat zij personeel kunnen leveren. Daarnaast gaan we alle nieuwe opdrachten per direct
aanbesteden via het DAS (Dynamisch Aankoop Systeem). Het DAS is een systeem van
Werken in Gelderland. Met het gebruik is gegarandeerd dat alle contracten – ongeacht de
optie tot verlenging - Europees op een goede manier zijn aanbesteed. Met beide acties wordt
de rechtmatigheid voor 2019 geborgd.
De controle verklaring is achter de jaarrekening opgenomen.
Financieel resultaat
De jaarrekening laat een positief resultaat zien. Het voordelig saldo voor bestemming
bedraagt € 704.246. In de programmarekening is een toelichting gegeven op het resultaat.
Voor de bestemming van het resultaat zal een apart voorstel aan u worden gedaan.
Algemene ontwikkelingen
Omgevingswet
Naar verwachting treedt per 1 januari 2021 de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet
en de vier bijbehorende Algemene Maatregelen van Bestuur zijn vastgesteld. Naast de Omgevingswet zijn er vier aanvullingssporen: Natuur, Bodem, Geluid en Grondeigendom. Als de
wet- en regelgeving in deze aanvullingssporen op tijd klaar is, gaat deze bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet hierin op.
De ODR heeft zich de afgelopen jaren georiënteerd op de gevolgen van de Omgevingswet en
de samenwerking gezocht met diverse partners. Zo neemt de ODR deel aan de regionale
werkgroep Omgevingswet Rivierenland met de projectleiders Omgevingswet van onze deelnemende gemeenten. Ook zijn we over de Omgevingswet in gesprek met ketenpartners zoals
GGD en Veiligheidsregio. De Gelderse omgevingsdiensten hebben samen een taskforce Omgevingswet gevormd en in het afgelopen jaar is ook op landelijk niveau samenwerking tussen
de omgevingsdiensten rond de Omgevingswet gestart.
Nu de invoeringsdatum dichterbij komt, wordt het tijd om concreter uit te werken hoe de ODR
met de Omgevingswet gaat werken. De ODR heeft eind 2018 de Roadmap ODR en Omgevingswet vastgesteld. Hierin staat aan welke onderwerpen we de komende twee jaar aandacht gaan besteden.
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Klanttevredenheidsonderzoek
In 2017 zijn we begonnen met klanttevredenheidsonderzoeken onder aanvragers van een
omgevingsvergunning bouw. Aanvragers krijgen na afronding van de aanvraag een e-mail
met de vraag hoe tevreden zij hierover waren. Burgers die aangeven ontevreden te zijn over
hun contact met de ODR vragen we telefonisch om een toelichting. In het algemeen reageren
de betrokkenen hier positief op. Het percentage van de respondenten is 31%, en daarvan is
84% tevreden of zeer tevreden. De resultaten liggen in lijn met die van de andere Gelderse
Omgevingsdiensten.
Omgevingsdienst Rivierenland (jan-dec 2018)

Gelderse Omgevingsdiensten totaal (jan-dec 2018)

Krapte arbeidsmarkt
De taken voor de ODR groeien dankzij de aantrekkende economie. De groei van de economie
leidt bovendien tot een krappere arbeidsmarkt. We moeten alle zeilen bijzetten om goed gekwalificeerde medewerkers te behouden en aan te trekken. We verwachten een verdere stijging van tarieven voor inhuurkrachten. Het bedrijfsresultaat komt hierdoor onder druk te
staan. Met de toename van wisselingen in het personeelsbestand ontstaan er ook meer risico’s voor de kwaliteit van onze werkzaamheden. Door de ODR wordt volop ingezet op de werving en selectie om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.
Actualiteiten
Nieuwe huisvesting
Het nijpende ruimtegebrek in ons pand en de opzegging van de huur door de GGD Gelderland
Zuid bij Regio Rivierenland zijn redenen geweest om de huisvesting van de ODR en Regio
Rivierenland in samenhang te bekijken en samen een oplossing uit te werken.
In juli hebben de algemene besturen van beide organisaties op voordracht van de stuurgroep
huisvesting besloten om te kiezen voor de optie ‘Pandenruil met kwaliteitsverbetering’. Daarbij is gekeken naar meerdere aspecten zoals huisvestingslasten, organisatorische
vormgeving, functionaliteit, parkeren, bereikbaarheid, flexibiliteit en duurzaamheid voor beide
organisaties.
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In de zomerperiode is de aanbesteding van de verbouwing uitgezet. Dit heeft geleid tot de
selectie van een bouwkundig aannemer, een installatiebedrijf, en een interieurarchitect. Met
deze partijen is vervolgens, onder leiding van het bouwkundig adviesbureau BBN, in een
bouwteamconstructie gewerkt aan het verbouwingsplan inclusief begroting.
Met brede betrokkenheid van de organisatie is door de interieurarchitect een inrichtingsplan
gemaakt voor ons nieuwe gebouw. In het bouwteamoverleg is het totale verbouwingsplan
vormgegeven. De beide aannemers hebben begin januari 2019 een begroting opgeleverd. Op
deze begrotingen is akkoord gegeven. De werkzaamheden kunnen naar verwachting begin
maart 2019 starten.
Het proces van de verbouwing en verhuizing bestaat uit 3 fases:
 Het eerste deel van het pand aan het De Jongplein in Tiel wordt verbouwd.
 Verhuizen ODR en het pand aan de Van Lidth de Jeudelaan in Tiel wordt aangepast.
 Verhuizen van de medewerkers van de Regio, het tweede deel van het pand wordt
daarna aangepast.
Stalbrand Sebava Erichem
Op 27 juli 2017 heeft een brand het stallencomplex van Sebava (zg. Knorhof) in Erichem,
gemeente Buren, verwoest. De naar schatting 20.000 varkens zijn hierbij helaas omgekomen.
De ODR heeft in eerste instantie toezicht gehouden op het opruimen van de kadavers en de
omgeving. Daarna volgden de sanering van de stallen en de mestput. De saneringswerkzaamheden waren eind mei 2018 volledig afgerond.
Invoering outputfinanciering
In 2018 is gestart met outputfinanciering op basis van werkelijke uren. Hiervoor zijn begin
2018 rapportages ontwikkeld die inzicht geven in de werkelijke t.o.v. de begrote output (producten en uren). Ook wordt hierin de vergelijking met de kentallen gepresenteerd. De rapportages met de output per deelnemer worden maandelijks aangeboden aan de betreffende
deelnemers, samen met de pro-forma uren- en outputfacturen. De rapportages dienen verder
als sturingsinstrument binnen de ODR om de output te volgen op afdelings-, team- en medewerkersniveau. Daarnaast zijn in afstemming met de accountant diverse interne beheersmaatregelen genomen in het kader van AO/IC, zodat gegarandeerd wordt dat de juiste en
volledige uren en producten op de facturen staan.
Het AB heeft op 17 december 2018 besloten om ook na 2018 te blijven afrekenen op uren en
dus niet te kiezen voor afrekenen per product. Er kleven diverse nadelen aan het afrekenen
op producten, waaronder hogere kosten. Daar staat tegenover dat het juist de verwachting is
dat het goede gesprek tussen opdrachtgever en de ODR beter gevoerd kan worden op basis
van afgenomen uren. Begin 2019 wordt hierover vanuit de ODR een informatiebrief verstuurd
naar de gemeenteraden.
Project Klantgerichtheid
In oktober/november is een start gemaakt met het project klantgerichtheid. Een projectteam
is samengesteld en op hoofdlijnen is het plan van aanpak gereed. Op 18 maart 2019 wordt
het projectplan voor akkoord voorgelegd aan het DB. Het project richt zich op de volgende vijf
thema’s:
 Ontwikkeling van een gedragen visie op klantgerichtheid;
 Verbeteren van de schriftelijke communicatie;
 Verbeteren van de telefonische bereikbaarheid;
 Verbeteren van de face-to-face-communicatie;
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Het verbeteren en organisatie breed implementeren van het klanttevredenheidsonderzoek.

Elk thema heeft een eigen projectleider waardoor er binnen elke afdeling een ambassadeur is
voor dit project. Om ervoor te zorgen dat er ook een daadwerkelijke verandering gaat plaatsvinden in houding, gedrag en cultuur zijn er binnen de deelprojecten communicatiedoelen
opgesteld.
West Betuwe
Het jaar 2018 was het jaar van de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de nieuwe gemeente West Betuwe. Deze fusie vroeg de nodige aandacht van de
ODR.
N.a.v. het besluit van de Stuurgroep West Betuwe om de VTH bouwtaken in eigen huis te
gaan uitvoeren heeft de ODR een verzoek tot wijziging van de dienstverleningsovereenkomst
(DVO) per 1-1-2020 ontvangen. Om hierover het gesprek te kunnen voeren is door de ODR,
aan de hand van het huidige en toekomstige takenpakket, een afkoopsom berekend. Hierover
hebben vervolgens gesprekken plaatsgevonden. Het West Betuwe beraad heeft vervolgens
aangegeven de besluitvorming over het definitief terughalen van de VTH bouwtaken over te
laten aan het nieuwe college van B&W in samenspraak met de gemeenteraad. Ook het inwinnen van een onafhankelijk advies over de uittredingskosten wordt overgelaten aan de nieuwe
bestuurders. Besluitvorming is daarmee verplaatst naar 2019.
Om de taakuitvoering niet in gevaar te laten komen heeft de ODR zich, samen met de gemeente West Betuwe i.o., voorbereid langs een drietal sporen:
 het overgangsjaar 2019;
 het voorgenomen jaar van de ontvlechting (2020);
 de fusie.
In overleg met elkaar is bekeken welke taken de ODR in 2019 uitvoert en op welke wijze dit
gebeurt. Ook is invulling gegeven aan de praktische uitvoering, bijvoorbeeld frontoffice, welstandscommissie, Wabo-overleg en overdracht van lopende dossiers voormalig gemeente
Lingewaal. Bovendien zijn de bedrijfsvoerings- en werkprocessen van de ODR aangepast wegens de fusie. Dit betrof onder meer noodzakelijke aanpassingen in systemen, (management)rapportages, legesberekeningen en de Gemeenschappelijke regeling (GR).
Ontwikkeling bij het bestuur
De vorming van de nieuwe colleges van B&W na de gemeenteraadsverkeizingen op 21 maart
2018 bracht een aantal wijzigingen in de samenstelling van het algemeen bestuur met zich
mee. Mw. Wichgers volgde dhr. Reus op namens Culemborg, dhr. Van Someren volgde dhr.
Keuken namens Neder-Betuwe op, dhr. Kool volgde dhr. De Vries namens Neerijnen op en
namens Tiel volgde dhr. Groen dhr. Verspuij op.
Bestuurder van het eerste uur, dhr. Van Meygaarden, stelde zijn positie als lid van het
dagelijks bestuur en plaatsvervangend voorzitter ter beschikking. Het AB wees dhr. De Vreede
aan als zijn opvolger in het DB en dhr. Bos als plaatvervangend voorzitter.
Het AB-lid namens de provincie Gelderland, Dhr. Van Dijk, aanvaarde een nieuwe functie
buiten de provincie. Het college van Gedeputeerde Staten wees dhr. Drenth aan als zijn
opvolger in het AB.
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In december werd afscheid genomen van de AB-leden Van Meygaarden, Bel en Kool. Hun
respectievelijke gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen hielden m.i.v. 1 januari
2019 op te bestaan en gingen samen in de nieuwe gemeente West Betuwe. Met hen zijn er
drie personen uit het AB gegaan die een lange historie kennen in relatie tot de ODR. De heren
Bel en Van Meygaarden waren zelfs al betrokken bij de ontwikkel- en oprichtingsfase van de
ODR. De ODR is hen veel dank verschuldigd voor hun bijdrage aan de bouw, implementatie
en doorontwikkeling van de ODR tot het punt waar we nu staan als organisatie.
Als resultaat van deze ontwikkelingen is de samenstelling van het AB per 1 januari 2019 als
volgt:
Deelnemer

AB-lid

Buren

Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong

Culemborg

Mw. M. (Monica) Wichgers

Maasdriel

Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede

Neder-Betuwe

Dhr. S.H.R. (Stefan) van Someren

Provincie Gelderland Dhr. P (Peter) Drenth
Tiel

Dhr. F. (Frank) Groen

West Betuwe

Mw. J. (Jacolien) Hartman

West Maas en Waal

Dhr. S.A.M. (Sander) Bos

Zaltbommel

Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag

De samenstelling van het DB is per 1 januari 2019 als volgt:
DB-lid

Functie

Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong

Lid

Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede

Lid

Dhr. S.A.M. (Sander) Bos

Lid (plv voorzitter)

Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag

Voorzitter

Binnen het DB zijn de inhoudelijke portefeuilles na de toetreding van dhr. De Vreede tot het
DB opnieuw verdeeld.
Per 1 januari 2019 ziet deze portefeuilleverdeling van het DB er als volgt uit:
Taak

DB lid

Voorzitter (w.o. bedrijfsvoering en outputfinanciering)

Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag

Plaatsvervangend voorzitter

Dhr. S.A.M. (Sander) Bos

Project West Betuwe

Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag

Project Huisvesting

Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong

Project Klantgerichtheid

Dhr. S.A.M. (Sander) Bos

Project Omgevingswet

Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede

Project Asbestdaken
Project Energie

Dhr. S.A.M. (Sander) Bos
Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede

Project Koers/Visie

Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong

Voorzitterschap Bestuurlijk opdrachtgeversoverleg

Dhr. J.H.L.M. (Jan Hein) de Vreede

Bestuurlijke vertegenwoordiging bij inhoudelijke kwesties

Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong

Resterende projecten concernplan m.n. ICT

Dhr. C.A.H. (Kees) Zondag

De secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur is de heer drs. A. Schipper.
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Jaarverslag
Leeswijzer
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag vindt u de
programmaverantwoording en de paragrafen. De programmaverantwoording bevat de
beleidsmatige toelichting op de zaken die de ODR in 2018 heeft uitgevoerd. In de paragrafen
wordt een dwarsdoorsnede van de programma’s gegeven. De basis hiervoor is de begroting
2018 na wijziging zoals vastgesteld in de AB-vergadering van 10 oktober 2018.
In de jaarrekening vindt u de balans met de toelichting hierop. Vervolgens komen de
programmarekening, de toelichting op het resultaat en de controleverklaring van de
accountant aan bod. In de bijlagen vindt u achtereenvolgens het overzicht investeringen, het
overzicht robuustheid ODR, het overzicht procescriteria ODR en tenslotte een actueel
overzicht van de realisatie van de deelnemersbijdrage. Ook zijn in deze jaarstukken de KPI’s
opgenomen die in het Gelderse stelsel worden gehanteerd.
Volgens de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) volgt het jaarverslag de
begroting. Dat betekent dat de opbouw van dit jaarverslag en de jaarrekening is gebaseerd
op de begroting die anderhalf jaar geleden door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Sinds
die tijd is er veel gebeurd. U werd daarover geïnformeerd met de bestuursrapportage 2018 en
in de managementrapportages.
De opzet van het jaarverslag
Dit jaarverslag gaat in op de realisatie van de doelstellingen uit de geactualiseerde
programmabegroting 2018 van de Omgevingsdienst Rivierenland. We rapporteren over de
uitkomsten aan het einde van het jaar zoals we die hebben gerealiseerd per 31 december
2018 en lichten afwijkingen toe.
Betekenis en toepassing van de kleuren
In dit jaarverslag wordt het stoplichtmodel gebruikt om de realisatie aan te geven. Per
programmaonderdeel stellen we de volgende vragen ten aanzien van resultaat, tijd en
middelen:
 Resultaat: Is het gelukt om de beleidsinhoudelijke afspraken te realiseren?
 Tijd: Is het (deel)resultaat binnen de afgesproken tijd gerealiseerd?
 Middelen: Zijn de toegekende middelen toereikend geweest?
Resultaat en Tijd
Bij Resultaat en Tijd is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:



Ja, dit is gelukt



Dit is deels gelukt

Middelen
Bij Middelen is de betekenis van de antwoordkleuren als volgt:
Ja, de uitgaven zijn op
of binnen het budget
n.v.t.
gebleven







Nee, dit is niet gelukt



Nee, budget is
overschreden

Het betreft hier het resultaat van het jaar 2018 per 31 december. Bij middelen werkt het
totaliseren per programma anders dan bij resultaat en tijd. Als een programmaonderdeel rood
scoort, hoeft het hele programma nog niet rood te scoren. De totaalscore van het programma
is afhankelijk van de grootte van de afwijkingen per programmaonderdeel.
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Voorbeeld 1: Een programmaonderdeel scoort oranje op resultaat en de andere onderdelen
scoren groen. Ondanks de deels gerealiseerde onderdelen is de totale uitkomst van het
programma groen, omdat de score ‘gemiddeld’ groen is.
Voorbeeld 2: Als twee programmaonderdelen rood scoren met elk een overbesteding van
€ 30.000 en er één programmaonderdeel is met een onderbesteding van € 100.000, dan
scoort het totale programmaonderdeel groen. Dit omdat op het totaal van het programma dan
een onderbesteding van € 40.000 gerealiseerd is.
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Totaal overzicht

Resultaat eind 2018
Resultaat

Tijd

Middelen

Programma 1:
Vergunningverlening







Programma 2:
Toezicht en handhaving







Programma 3:
Specialisten en advies







Programma 4:
Ketentoezicht







Door het ontstaan van
een vacature is in tijd
een lichte onderbesteding ontstaan.

Programma 1 – Vergunningverlening
Te bereiken effect
De ODR stelt zich tot doel dat vergunningaanvragen binnen de wettelijke termijnen worden
afgehandeld en dat meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid.
Belangrijkste aandachtspunten
1. Tijdige en geïntegreerde vergunningen.
2. Voldoen aan inhoudelijke kwaliteit.
3. Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op ruimtelijke mogelijkheden/ambities.
4. Uitvoeren afspraken met opdrachtgevers.
5. Dienstverlening aan burgers en bedrijven.
De voortgang gaat volgens planning. Wel zien we dat de kwaliteit als gevolg van de continue
toename in het werk en het beperkte aanbod van goed gekwalificeerd personeel onder druk
staat.
Programma 2 – Toezicht en handhaving
Te bereiken effect
De ODR zet zich ervoor in om te komen tot een zodanige naleving van de wettelijke voorschriften dat gezondheid, veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid optimaal worden bevorderd.
Belangrijkste aandachtspunten
1. Uitvoeren jaarprogramma’s deelnemers
2. Efficiënt proces van toezicht en handhaving
3. Risico- en branchegericht toezicht
4. Verbeteren professionaliteit toezichthouders
5. Goede samenwerking en informatie-uitwisseling met de handhavingspartners en
bevoegde gezagen
De voortgang gaat volgens planning. Wel zien we dat het ontwikkelen van een nieuwe toezichtsystematiek met gebruik van brancheplannen en toezichtsplannen heeft geresulteerd in
een beperkte achterstand van de integrale controles op de risicobedrijven. Deze lopen we
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dit jaar nog in.
Programma 3 – Specialisten en advies
Te bereiken effect
De ODR stelt zich ten doel om adequaat advies te verstrekken aan gemeenten en de provincie. Gebieden waarop dit gebeurt zijn bijvoorbeeld geluid, bodem, lucht, monumenten, archeologie en externe veiligheid. Ook geeft de ODR advies over het ontwikkelen, inrichten en beheren van een duurzame leefomgeving. Daarnaast worden handhavingszaken en bezwaar- en
beroepszaken adequaat, volgens het regionale VTH beleid en binnen gestelde termijnen afgehandeld. Op het gebied van ondersteuning worden administratieve processen uitgevoerd en
wordt de informatievoorziening van de ODR beheerd en doorontwikkeld.
Belangrijkste aandachtspunten
1. Realiseren van de werkprogramma’s.
2. Adviseren vanuit kansen en mogelijkheden in plaats vanuit beperkingen.
3. Verbinding zoeken met opdrachtgevers en portefeuillehouders bij majeure en politiek
gevoelige dossiers.
4. Doorontwikkelen van de informatiehuishouding en een informatiebeleidsplan opstellen.
De doelen van het programma zijn behaald. In het algemeen werden meer producten geleverd dan in het werkprogramma 2018 waren afgesproken en worden de producten gemiddeld
genomen conform de vastgestelde kentallen geleverd.
In de advisering wordt waar kan geredeneerd vanuit de mogelijkheden vooruitlopend op de
ontwikkelingen die ook met de Omgevingswet in gang worden gezet. Waar het nodig is, wordt
actief de verbinding gezocht met de opdrachtgever en de bestuurlijk portefeuillehouder. Dit
geldt zowel voor het team Advies als het team Juridische Zaken.
Het vastgestelde informatieplan geldt als leidraad bij het uitvoeren van ontwikkeling op het
gebied van onze informatiehuishouding. Volgens de procedure van het wijzigingenbeheer is in
2018 gewerkt aan het doorvoeren van verbeteringen in onze VTH-applicatie S4O. Hierdoor
zijn knelpunten van gebruikers opgelost en is de tevredenheid over S4O gegroeid. Verder is er
veel vooruitgang geboekt in het opstellen en ontwikkelen van (management)rapportages. Een
belangrijk onderdeel van het informatieplan is de oriëntatie op een nieuwe VTH-applicatie.
Besloten is om samen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem en de Omgevingsdienst Veluwe
IJssel een programma van eisen (PvE) op te stellen ten behoeve van een gezamenlijke aanbesteding. Dit traject is in januari 2019 gestart met het opstellen van het PvE.
Programma 4 – Ketentoezicht
Te bereiken effect
Vanuit het Rijk worden forse (inrichtings)eisen gesteld aan de Omgevingsdiensten wat betreft
de aanpak van milieucriminaliteit (samenwerking met OM) en ketentoezicht. De noodzaak van
een betere aanpak van deze twee (samenhangende) taakvelden wordt in Gelderland onderschreven. De partners in Gelderland hebben de ambitie uitgesproken om ketentoezicht in Gelderland zodanig vorm te geven dat minimaal wordt voldaan aan de KPMG-kwaliteitscriteria en
dat de Gelderse uitvoering van ketentoezicht landelijk op de kaart staat.
Belangrijkste aandachtspunten
1. Zicht krijgen en houden op risicovolle ketens en malafide actoren in de ketens.
2. Maken van risicoanalyses en het stellen van prioriteiten in de aanpak.
3. Gericht nader onderzoek doen.
4. Kunnen optreden bij gegrond vermoeden, door handhaving malafide ketenactoren aan
11

te pakken.
5. Dit alles in samenwerking met de zeven Gelderse OD’s en de ketenpartners.
De voortgang 2018 is verlopen volgens planning. Als het gaat om tijd dan heeft er een lichte
onderbesteding plaatsgevonden door vertrek van een medewerker. De vacature is 1 november weer ingevuld. Dat is niet ten koste gegaan van de resultaatsdoelstelling.
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Programma 1: Vergunningverlening
Wat hebben we bereikt?

Doel
Vergunningaanvragen moeten binnen de wettelijke termijnen worden afgehandeld en meldingen moeten worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. Beide procedures moeten
geïntegreerd worden behandeld in het kader van de WABO, waarbij aansluiting moet zijn
met de gemeentelijke loketten.
Wettelijk Kader













Wabo
Bouwbesluit 2012
Woningwet
Activiteitenbesluit
Wet milieubeheer
Rechtstreeks werkende gemeentelijke en provinciale verordeningen
Alle overige wet- en regelgeving zoals opgenomen in het mandaatregister van de
ODR
Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG)
Basis Registratie Personen (BGR)
Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB)
Drank- en Horecawet

Wat hebben we gedaan?

Inhoud van het programma
De afdeling Vergunningverlening van de ODR handelt uit naam van de deelnemers aanvragen
van omgevingsvergunningen en melddingen af. Dit doen we op een juiste, tijdige, klantvriendelijke en kwalitatief goede manier. Periodiek wordt op onderstaande speerpunten gemeten
wat de stand van zaken is ten aanzien van product en dienstverlening.
Speerpunten

Prestatie indicator

Tijdige en geïntegreerde
verlening van vergunningen
binnen wettelijke termijn.

Alle vergunningen worden tijdig afgehandeld.

Vergunningen voldoen aan
inhoudelijke kwaliteitseisen.

Bij minstens 95% van alle vergunningen zijn er
geen inhoudelijke gebreken aan beschikkingen bij
bezwaar- en beroepsprocedures.

Bestuurlijke sturing op strategie en afstemming op
ruimtelijke mogelijkheden/ambities.

Frequent driehoeksoverleg bestuur/beleid/uitvoering.
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Res Tijd

 
 
 

Uitvoeren afspraken
opdrachtgevers.

Opdrachtgevers zijn tevreden over de
dienstverlening.

 

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten
Onderwerp:

Essentie ervan:

Omgevingswet

Zie toelichting in Inleiding Jaarstukken 2018.

Klanttevredenheid en
communicatie

Zie toelichting in Inleiding Jaarstukken 2018.

Privatisering Bouwtoezicht
(Wet kwaliteitsborging voor
het bouwen, Wkb)

In januari 2019 is er een bestuursakkoord gesloten tussen de
diverse betrokken overheden hoe de invoering van de Wkb zal
worden vormgegeven en onder welke voorwaarden deze doorgang zal vinden. Dit vooruitlopend op besluitvorming in de Staten-Generaal, die in het eerste kwartaal van 2019 wordt verwacht. De planning is dat de invoering van de privatisering gelijktijdig met de invoering van de Omgevingswet zal plaatsvinden (1 januari 2021).

Toelichting op de voortgang
De voortgang laat zien dat we op hoofdlijnen hebben voldaan aan de vooraf gestelde eisen.
Wel zien we dat de uitvoering van de werkzaamheden onder andere door de forse toename
van het werk onder druk heeft gestaan. Dit is vooral het gevolg van het steeds schaarser
worden van goed personeel en personeel dat vastgehouden en/of ingehuurd kon worden. Ook
voor 2019 is dit een zorgpunt. In de uitkomsten van bezwaar en beroep, de tijdigheid van
onze vergunningen of de uitkomsten van de meting van de klanttevredenheid hebben we
kleine effecten gezien van de toegenomen werkhoeveelheden. De scores zijn gelijk gebleven,
terwijl we graag een verbetering hadden gezien.
Door tijd en aandacht te besteden aan het verhogen van de kwaliteit en volledigheid van gegevens van vergunningplichtige milieu-inrichtingen is een goede basis ontstaan om bestaande
vergunningen actualiseren.
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Output
Aantal producten afgewikkeld in 2018:

Hoofdproduct

Aantal:
begroot
(rato)

Omgevingsvergunning Bouw
Vooroverl eg omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel )
Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) zonder bouwkos ten
Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) tot 10.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 10.000,- tot 25.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 25.000,- tot 50.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 50.000,- tot 75.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 75.000,- tot 100.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 100.000,- tot 250.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 250.000,- tot 500.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 500.000,- tot 750.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 750.000,- tot 1.000.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 1.000.000,- tot 5.000.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) va n meer da n 5.000.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) tijdel i jke bouw
Intrekken omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel )
Mel di ngen (bouwdeel )
Wettel i jk a dvi es derden (bouwdeel )
Vergunni ngverl eni ng bouw a dvi es extern
Vergunni ngverl eni ng bouw a dvi es i ntern
Omgevingsvergunning Milieu
Omgevi ngs vergunni ng (mi l i eudeel )
Omgevi ngs vergunni ng mi l i euneutra a l vera nderen
Omgevi ngs vergunni ng beperkte mi l i eutoets (OBM)
Intrekken omgevi ngs vergunni ng (mi l i eudeel )
Mel di ngen (mi l i eudeel )
Ma a twerk voors chri ften
Wettel i jk a dvi es derden (mi l i eudeel )
Stookontheffi ng
Vergunni ngverl eni ng mi l i eu a dvi es extern
Vergunni ngverl eni ng mi l i eu a dvi es i ntern
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Aantal:
werkelijk

3.886
493
423
383
155
109
52
27
131
155
22
20
47
5
18
71
913
12
693
157

5.397
692
444
527
189
150
81
56
187
117
25
19
49
9
25
96
1.174
31
1.321
205

963
66
16
24
21
559
27
8
55
128
59

1.257
46
12
24
15
568
20
19
36
465
52

KPI’s

KPI

Omschrijving KPI

Resultaat

Nr.
1a.
2a.

Vergunningen
% actuele milieuvergunningen (op basis van leeftijd)
% tijdigheid, vergunningen

76%
99%

1a. % Actuele milieuvergunningen (op basis van leeftijd)
Deze kpi geeft aan dat 76% van de inrichtingen beschikt over een actuele milieuvergunning.
Dat wil zeggen dat de inrichting beschikt over een vergunning die niet ouder is dan 10 jaar, of
dat de voorschriften nog steeds toereikend zijn. Van de 72 vergunningen die ouder zijn dan
10 jaar is een behoorlijk deel in 2018 beoordeeld of deze nog actueel zijn. Een zevental vergunningen wordt op dit moment geactualiseerd (door het aanpassen van de vergunning of
door het aanvragen van nieuwe vergunningen). Bij een viertal inrichtingen is de vergunningsplicht komen te vervallen. Deze inrichtingen zijn nu meldingsplichtig in het kader van het Activiteitenbesluit.
Drie keer per jaar (bij de managementrapportages) vindt de beoordeling plaats of milieuvergunningen nog actueel zijn. Gezien de doorlooptijd van maximaal 26 weken voor de actualisatie is een hogere frequentie van beoordelen niet zinvol. Tijdens een beoordeling bestaat de
mogelijkheid dat procedure(s) nog niet zijn afgerond. Bij de volgende rapportage over de kpi
tellen deze dan (pas afgeronde procedures) pas mee.
Door openstaande vacatures is het niet voor alle inrichtingen met vergunningen ouder dan 10
jaar mogelijk gebleken om te beoordelen of deze vergunningen nog actueel waren of de juiste
procedures op te starten om deze vergunningen te actualiseren. Vanaf Q4 2018 zijn we met
een projectgroep aan de slag gegaan om geleidelijk de vergunningen te actualiseren.
2a. % Tijdigheid, vergunningen
Deze kpi geeft het percentage weer van de vergunningen die binnen de wettelijke termijn
verstrekt zijn. Op dit moment worden nagenoeg alle vergunningen (99%) binnen de wettelijke termijn geleverd. In de meeste gevallen worden de wettelijke termijnen gehaald, inclusief
wettelijke vaste verlengtermijnen. In een klein deel van de gevallen is er sprake geweest van
verlenging voor onbepaalde tijd (art. 4.15 AWB) in overleg met de aanvrager. Deze vergunningen zijn dus ook binnen de wettelijke termijn geleverd. Er zijn slechts enkele vergunningen
van rechtswege verleend.
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Financiën:
Programma 1:
Vergunningverlening

Jaarrekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2018 na
BERAP

Jaarrekening
2018

Verschil
beg. na
wijz; rek.

V/N

Lasten
Structureel
Incidenteel
Overzicht
Overhead
Heffing vennootschapsbelasting
Bedrag onvoorzien
Totale lasten

4.587.026
34.925

3.392.590
15.925

3.180.395
15.925

4.027.805
15.925

4.621.951

1.070.148
14.000
4.492.663

1.051.300
14.000
4.261.620

1.139.861
5.183.590

-921.971

N

-718.265
-426.325
-506.093
-86.046
-430.595
-459.181
-235.538
-292.411
-489.401
-669.574
-163.308
-

-654.179
-392.633
-568.739
-37.447
-521.764
-459.906
-246.395
-122.466
-520.355
-630.139
-107.081
-

-4.476.738
15.925

-4.261.103
517

-736.134
-508.142
-717.742
-46.407
-657.171
-591.869
-353.969
-128.369
-733.822
-715.377
-7.267
-48.252
-5.244.519
-60.928

983.416
61.446

V
V

-15.925
-76.853

61.446

Baten
DVO Gemeente Buren
-712.047
DVO Gemeente Culemborg
-406.504
DVO Gemeente Geldermalsen
-608.861
DVO Gemeente Lingewaal
-85.715
DVO Gemeente Maasdriel
-560.646
DVO Gemeente Neder-Betuwe
-448.255
DVO Gemeente Neerijnen
-234.634
DVO Gemeente Tiel
-291.283
DVO Gemeente West Maas en Waal
-538.961
DVO Gemeente Zaltbommel
-667.249
DVO Provincie Gelderland
-162.559
Gelderse omgevingsdiensten
Overige baten
-3.159
Totale baten
-4.719.873
Saldo
-97.922
Mutaties reserves:
Toevoegingen
Onttrekkingen

-34.925
-132.847

-15.925
-

-15.925
-15.408

V

Toelichting op de afwijkingen:
Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel “De programmarekening en
toelichting” daarop.
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Programma 2: Toezicht en handhaving
Wat hebben we bereikt?

Doel
De ODR werkt aan een veilig, leefbaar en duurzaam Rivierenland. Toezicht en handhaving
zijn belangrijke instrumenten om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven de regels
naleven die zijn gesteld om dat doel te helpen bereiken.
De ODR houdt geprogrammeerd toezicht en handhaaft waar nodig de relevante wet- en
regelgeving. Onder toezicht wordt verstaan het verzamelen van informatie over het feit
of een activiteit is toegestaan en/of wordt voldaan aan de van toepassing zijnde wet- en
regelgeving (incl. voorschriften in vergunningen e.d.). Bij handhaving wordt de
sanctiestrategie gevolgd en waar nodig wordt een sanctiemiddel (last onder dwangsom of
bestuursdwang) toegepast om naleving te bewerkstelligen. In 2018 is ook gebruik
gemaakt van strafrechtelijke instrumenten zoals een proces verbaal. Een bestuurlijke strafbeschikking milieu is (nog) niet gebruikt. Deze instrumenten vloeien voort uit de implementatie
van de Landelijke Handhavingsstrategie.
Uniforme werkprocessen, risico- en informatie gestuurd toezicht en een goede
afstemming en informatie-uitwisseling met de handhavingspartners en bevoegde gezagen
dragen bij aan een efficiënte uitvoering en het voorkomen van onnodige administratieve
lasten aan de zijde van burgers en bedrijven.
Wettelijk Kader








Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
Wet milieubeheer (Wm) en andere in art. 5.1 Wabo genoemde wetten;
Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit);
Woningwet;
Bouwbesluit 2012;
Rechtstreeks werkende gemeentelijke en provinciale verordeningen;
Alle overige wet- en regelgeving zoals opgenomen in het mandaatregister van de
ODR.

Wat hebben we gedaan?

Inhoud van het programma
Het efficiënt en effectief organiseren en uitvoeren van de toezicht- en handhavingstaak, zoals
die in opdracht van de bevoegde gezagen door de ODR wordt verricht.
Speerpunten

Prestatie indicator

Uitvoeren jaarprogramma
passend binnen de afspraken

Mate waarin het afgesproken jaarprogramma is
gerealiseerd (binnen een bandbreedte van 95%19

Res Tijd

 

met de deelnemers.

105%).

Optimaal proces van toezicht
en handhaving.

% besteding productieve uren aan controles in het
veld en handhavingstrajecten.

 

Verbeteren professionaliteit
toezichthouders.

Mate waarin wordt voldaan aan de landelijke kwaliteitseisen die gelden op grond van de in 2016 vastgestelde gemeentelijke en provinciale kwaliteitsverordeningen.

 

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten
Onderwerp:

Essentie ervan:

Werkprogramma's 2018

Het inrichtingenbestand in ons systeem is medio dit jaar vergaand opgeschoond in samenwerking met het Gelders stelsel.
De actualiteit, volledigheid en juistheid van de geregistreerde
gegevens is met administratieve controles, maar ook door gerichte controles in het vrije veld gecontroleerd en in het systeem verwerkt.
De inzet van aspect-, en administratieve controles op specifieke inhoudelijke thema’s, branches of bedrijven is vooral vormgegeven in de toezichtsplannen.

Risicogestuurd toezicht

Dit jaar is een begin gemaakt met het opstellen van toezichtsplannen en brancheplannen. Doel van beide projecten is om
het toezicht effectiever in te zetten. Door een goede analyse
van een bedrijf of een branche worden de daadwerkelijke milieurisico’s en belemmeringen in naleefgedrag in kaart gebracht.
Daarop kan aard en intensiteit van de controle worden afgestemd waarmee het effect van de toezichthandeling wordt vergroot. Binnen het project toezichtsplannen is een format opgesteld. Er is 2018 voor 110 complexe bedrijven een toezichtsplan opgesteld. Het ontwikkelde format voor het toezichtsplan
is gedeeld met de collega OD’s in het Gelders stelsel. Binnen
het Gelders stelsel is een projectgroep actief met brancheplannen. In 2018 zijn gezamenlijke brancheplannen opgesteld voor
de branches automotive en dierhouderijen.

Kwaliteit

Borging van kennis - zowel actualiteit als diepgang - is een
continu aandachtspunt en bespreekpunt in de P&O-cyclus. Bij
voortgang- en beoordelingsgesprekken wordt dit met de medewerkers besproken en waar nodig omgezet in opleiding of
actualiteitenbijeenkomsten.

Uitvoering projecten ketentoezicht

In 2018 zijn de ketenaanpak bij asbest, verontreinigde grond
en AEC-bodemas verder opgepakt. N.a.v. de evaluatie 2016
worden ook nog een aantal gerichte diepgaande administratieve (her)controles uitgevoerd in de ketenaanpak co-vergisting.

Verbetering informatieuitwisseling met de partners

In voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet
worden werkafspraken gemaakt met de samenwerkingspartners. De Omgevingswet stelt hogere eisen aan integraliteit in
advisering, vergunningverlening en toezicht. De samenwerkingsrelaties moeten daarop worden ingericht en geoperationa20

liseerd.

Toelichting op de voortgang
Binnen het programma toezicht zijn de gerealiseerde producten overall in overeenstemming
met de begroting en blijven deze binnen de bandbreedte. Bij milieutoezicht ligt dit aantal iets
hoger, vooral door een stijging van klachten over de leefomgeving.
Toezicht milieu
In 2018 is gestart met de ontwikkeling van toezichtsplannen en brancheplannen. De inhoudelijke kwaliteit en effectiviteit van het toezicht wordt daarmee verhoogd.
Toezicht bouw
Het aantal uitgevoerde producten is iets lager dan begroot. Wanneer een vergunning verleend
is kan het nog een tijd duren voor de bouw daadwerkelijk start. Vanwege de krapte op de
arbeidsmarkt vertraagt de bouw nu vaak en zijn wachttijden bij aannemers opgelopen.
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Output
Aantal producten afgewikkeld in 2018:

Hoofdproduct

Aantal:
begroot
(rato)

Aantal:
werkelijk

Toezicht Milieu
Mi l i eutoezi cht i ntegra a l (provi nci a l e bedri jven)
Mi l i eutoezi cht i ntegra a l (ri s i cokl a s s e 1)
Mi l i eutoezi cht i ntegra a l
Mi l i eutoezi cht a s pectcontrol e
Di epga a nd a dmi ni s tra tief toezi cht
Mi l i eutoezi cht a dmi ni s tra tief
Mi l i eutoezi cht a dvi es i ntern
Mi l i eutoezi cht a dvi es extern
Mi l i eutoezi cht juri di s che procedures

2.208
26
265
925
300
14
382
19
54
223

2.464
34
241
1.027
494
82
528
6
23
29

Toezicht bouw
Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) zonder bouwkos ten
Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) tot 10.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 10.000,- tot 25.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 25.000,- tot 50.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 50.000,- tot 75.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 75.000,- tot 100.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 100.000,- tot 250.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 250.000,- tot 500.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 750.000,- tot 1.000.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 500.000,- tot 750.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) 1.000.000,- tot 5.000.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) va n meer da n 5.000.000,Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) tijdel i jke bouw
Mel di ngen (bouwdeel )
Bouwtoezi cht bes taa nde bouw
Omgevi ngs vergunni ng (bouwdeel ) i ntrekken
Toezi cht bouw a dvi es i ntern
Toezi cht bouw a dvi es extern
Bouwtoezi cht juri di s che procedures

3.297
423
383
155
109
52
27
131
155
22
20
47
5
18
867
320
55
48
70
390

2.793
369
302
131
115
56
41
178
109
27
15
53
4
1.082
30
281

874
874

1.179
1.179

Klachten en meldingen
Kl a chten en mel di ngen
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KPI’s
KPI

Omschrijving KPI

Resultaat

5a.

Toezicht
% van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma (bouw)
% van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma (milieu)
% klachten dat binnen 2 weken in behandeling is genomen en de vervolgactie is bepaald

6a.
6b.

Handhaving (succesvol afdwingen)
% van herstelde overtredingen na vooraankondiging
% van herstelde overtredingen na handhavingsbesluit

4a.
4b.

89%
118%
57%

66%
64%

4a. % van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma
(bouw)
Deze kpi geeft het percentage weer van het werkelijke aantal bouwcontroles ten opzichte van
het werkprogramma. Deze worden in hoofdstuk 3. ‘Toelichting op de cijfers’ inhoudelijk toegelicht.
4b. % van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma
(milieu)
Deze kpi geeft het percentage weer van het werkelijke aantal milieucontroles ten opzichte van
het werkprogramma. Deze worden in hoofdstuk 3. ‘Toelichting op de cijfers’ inhoudelijk toegelicht.
5a. % klachten dat binnen 2 weken in behandeling is genomen en de vervolgactie is
bepaald
Deze kpi geeft het percentage weer van klachtmeldingen, die binnen 2 weken na indiening
van de klacht zijn afgerond of waarvan de vervolgactie is bepaald. Deze zijn gebaseerd op de
registraties in S4O. In de dagelijkse praktijk blijken medewerkers de afhandeling van de
klacht regelmatig pas na het volledig afronden van de klacht te administreren. De doorlooptijd
tussen melding en oppakken van de klacht lijkt daardoor lang, maar is dat in praktijk niet.
Feitelijk oppakken is een kwestie van dagen. In 2019 willen we een andere wijze van registratie gaan opstarten, zodat er een juiste weergave is van de kpi.
6a. % van herstelde overtredingen na vooraankondiging
Deze kpi geeft het percentage weer van de mate van herstel van overtredingen voor het opleggen van een definitief besluit tot het opleggen van bestuursdwang/een dwangsom. Hierbij
geldt dat de zaak wel van toezicht naar handhaving is overgedragen en er een vooraankondiging is verstuurd. In de vooraankondiging wordt duidelijk vermeld wat de overtreder moet
doen om de overtreding op te heffen. In 66% van de gevallen hebben overtreders de overtreding opgeheven binnen de termijn die was gesteld. Daarmee was geen verdere handhavingsprocedures noodzakelijk.
6b. % van herstelde overtredingen na handhavingsbesluit
Deze kpi geeft het percentage weer van de mate van herstel van overtredingen binnen de in
het handhavingsbesluit gestelde begunstigingstermijn. Indien binnen de gestelde begunstigingstermijn de overtreding is opgeheven, verbeurt de overtreder geen dwangsom. Dit percentage volgt uit de vergelijking tussen de handhavingsbesluiten die zijn opgelegd en de in23

vorderingsbesluiten die zijn genomen van afgelopen periode. Bij de presentatie van dit cijfers
is gebruik gemaakt van het trimestercijfer. Vooral de follow-up kan daardoor vertekenen.
Zeer regelmatig duurt het herstel langer dan 4 maanden.
Financiën:
Programma 2: Toezicht en
Handhaving

Jaarrekening
2017

Begroting
2018 na
BERAP

Begroting
2018

Jaarrekening
2018

Verschil
beg. na
wijz; rek.

V/N

Lasten
Structureel
Incidenteel
Overzicht
Overhead
Heffing vennootschapsbelasting
Bedrag onvoorzien
Totale lasten

3.963.465
-

2.901.439
-

3.267.208
40.087

3.751.571
40.087

3.963.465

1.044.206
14.000
3.959.645

1.182.319
14.000
4.503.615

991.803
4.783.461

-279.846

N

-614.007
-355.780
-441.233
-75.019
-375.411
-473.895
-205.352
-254.937
-426.681
-650.926
-86.404
-

-634.441
-383.118
-551.962
-114.898
-508.493
-459.289
-239.729
-373.647
-523.295
-640.920
-105.924
-4.535.716
-32.101

-636.870
-404.952
-468.681
-142.705
-476.641
-447.898
-254.054
-441.620
-520.032
-766.290
-270.604
-141.505
-4.971.853
-188.392

436.137
156.291

V
V

-40.087
-72.188

-40.087
-228.479

156.291

Baten
DVO Gemeente Buren
-618.585
DVO Gemeente Culemborg
-358.432
DVO Gemeente Geldermalsen
-444.523
DVO Gemeente Lingewaal
-75.578
DVO Gemeente Maasdriel
-427.401
DVO Gemeente Neder-Betuwe
-477.857
DVO Gemeente Neerijnen
-206.887
DVO Gemeente Tiel
-256.838
DVO Gemeente West Maas en Waal
-429.862
DVO Gemeente Zaltbommel
-661.314
DVO Provincie Gelderland
-113.620
Gelderse omgevingsdiensten
Overige baten
-71.901
Totale baten
-4.142.798
Saldo
-179.333

-3.959.645
-

Mutaties reserves:
Toevoegingen
Onttrekkingen

-179.333

-

V

Toelichting op de afwijkingen:
Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel “De programmarekening en
toelichting” daarop.
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Programma 3: Specialisten en advies
Wat hebben we bereikt?

Doel
De ODR verstrekt adequaat en kwalitatief hoogstaand advies op onder andere het gebied van
bodem, lucht, archeologie, geluid, monumenten, flora en fauna en externe veiligheid aan zowel de deelnemende gemeenten en de provincie als voor de eigen ODR-processen. De gemeenten en de provincie worden hiermee in staat gesteld om de leefomgeving duurzaam te
ontwikkelen, in te richten en te beheren. De ODR adviseert gemeenten en provincie op juridisch vlak en de juridisch specialisten verzorgen de uitvoering door de ODR van bezwaar- en
beroepsprocedures, handhavingsprocedures en de afhandeling van WOB-verzoeken. De ODR
brengt ten slotte de administraties op orde om de informatie-uitwisseling goed te kunnen
vormgeven en beheert en ontwikkelt de applicaties waarmee dat gebeurt.
Wettelijk Kader
Het wettelijk kader voor het verzorgen van deze taken ligt in de Algemene Wet Bestuursrecht
(AWB) en het omgevingsrecht. In algemene zin moet daarbij gedacht worden aan de Wet
Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO), de Wet milieubeheer en de Wet Ruimtelijke
Ordening (WRO). Specifieke wet –en regelgeving is van toepassing op verschillende onderdelen waarop geadviseerd wordt. Voorbeelden zijn het Besluit bodembeheer, het Besluit luchtkwaliteit, de Wet geluidshinder en de Flora- en faunawet. Er wordt in 2018 verder voorgesorteerd op de invoering van de Omgevingswet.

Wat hebben we gedaan?

Inhoud van het programma
Het programma houdt in dat:
 specialistische adviezen worden verstrekt ten behoeve van vergunning- en handhavingsprocedures die door de ODR worden uitgevoerd;
 specialistische adviezen worden verstrekt aan gemeenten, provincie en eventueel overige
partijen zoals het Waterschap en de Veiligheidsregio voor onder andere vraagstukken op
het gebied van de ruimtelijke ordening;
 het in opdracht faciliteren van beleidsontwikkelingen zoals het opgestelde VTH uitvoeringsbeleid;
 zaken op het gebied van juridische handhaving, voorlopige voorzieningen, bezwaar, beroep, hoger beroep en WOB verzoeken worden behandeld;
 administratief en ondersteunende werkzaamheden binnen de ODR worden uitgevoerd;
 de applicaties en informatievoorziening die de ODR gebruikt, worden beheerd en doorontwikkeld. Veel aandacht zal besteed worden aan het verder optimaliseren van S4O, het
kunnen genereren van managementinformatie, het aanleveren van inrichtingsgegevens
ten behoeve van het Gelderse I-GO project, het doorontwikkelen van GEO- informatie voor
medewerkers binnen de ODR en het opstellen van een informatiebeleidsplan.
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Speerpunten

Prestatie indicator

Verstrekken integrale advie- Binnen afgesproken termijnen leveren van advies
zen aan opdrachtgevers
dat voldoet aan de kwaliteitscriteria.
Behandeling juridische zaken





Ondersteuning





Informatievoorziening








Res Tijd

 

Handhavingszaken en bezwaar- en beroepszaken worden adequaat en binnen gestelde termijnen afgehandeld.
Leerervaringen uit bezwaar- en beroepsprocedures moet leiden tot verbetering van de juridische
kwaliteit van primaire besluiten.

 

Administratieve processen worden uitgevoerd
conform de kwaliteit en servicetermijnen die zijn
vastgelegd.
De ODR als organisatie en haar medewerkers
zijn bereikbaar en reageren binnen de servicetermijnen die zijn vastgelegd.

 

De applicaties die de ODR gebruikt, ondersteunen de medewerkers om goed het werk uit te
voeren en informatie te registreren.
Medewerkers kunnen beschikken over GEOinformatie.
Medewerkers kunnen – binnen de wettelijke
kaders- zoveel mogelijk gebruik maken van basisregistraties
Periodiek worden managementrapportages opgeleverd.

 

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten
Onderwerp:

Essentie ervan:

Integrale benadering

De ODR adviseert deelnemers over ruimtelijke ontwikkelingen
en plannen vanuit een aantal specifieke vakgebieden zoals bodem, geluid, archeologie, externe veiligheid. In de advisering
smeden we deeladviezen tot een integraal advies waarbij we –
vooruitlopend op de komst van de omgevingswet – kijken vanuit
mogelijkheden en het oplossen van knelpunten.

Externe veiligheid

De ODR voert voor de gemeenten in Rivierenland het uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid uit en ontvangt daarvoor
een provinciale subsidie. Het programma heeft betrekking op
onder meer het ontwikkelen van beleidsvisies op EV gebied, het
ontwikkelen en beschikbaar stellen van specifieke kennis door
onder meer signalerings- en risicokaarten en het actueel houden
van EV paragrafen in vergunningen van milieu-inrichtingen.

Archeologie

De ODR voert voor vier gemeenten in Rivierenland archeologische werkzaamheden uit die door deze gemeenten aanvullend
worden gefinancierd. Daarnaast voeren de gemeenten in Rivierenland het uitvoeringsprogramma archeologie uit en ontvangt
daarvoor een provinciale subsidie.
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Juridische zaken

De ODR voert op basis van het regionale beleid t.a.v. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) de handhavingstaken uit voor de deelnemers. Daarnaast vertegenwoordigt zij
de colleges in bezwaar en beroepsprocedures.

Goede en betrouwbare basisinformatie

In 2016 is de informatie uit een aantal basisregistraties via het
systeem van de ODR aan medewerkers beschikbaar gesteld.
Daarnaast is een GEO-informatiesysteem geïmplementeerd. Op
basis van deze gegevens kunnen medewerkers beter hun werk
uitvoeren. In 2018 is op beide vlakken doorontwikkeld. Voor de
meeste teams binnen de ODR zijn zogenaamde teamviewers
gebouwd. Hiermee kunnen medewerkers in het GEOinformatiesysteem snel de informatie vinden die zij specifiek
voor hun eigen werk nodig hebben.
Daarnaast is de managementinformatie verbeterd in 2018. Er
zijn verschillende rapportages ontwikkeld inclusief de rapportages die nodig zijn voor de outputfinanciering. Opdrachtgevers
kregen in 2018 maandelijks een rapportage/factuur waarin alle
werkzaamheden van de ODR waren gespecificeerd.

Toelichting op de voortgang
Integrale advisering op milieuplanologisch terrein is gegroeid als gevolg van met name een
toegenomen aantal aanvragen omgevingsvergunning. Producten (en medewerkers) voldoen
aan de kwaliteitseisen/criteria die daaraan gesteld zijn. In het algemeen worden de adviezen
verstrekt binnen de termijnen die met de opdrachtgevers zijn overeengekomen.
In de managamentrapportage wordt de gemeente per kwartaal geïnformeerd over de
behaalde resultaten en bijzonderheden ten aanzien van juridische zaken. De uitkomsten van
bezwaar- en beroepsprocedures worden teruggekoppeld aan de medewerkers die het primaire
besluit hebben behandeld. Daarnaast ontvingen de opdrachtgevers maandelijks een overzicht
van zaken die Juridische Zaken in behandeling had. Voorts zijn uniforme werkafspraken
gemaakt met de opdrachtgevers over invordering. Ook is een werkwijze voor het registreren
van handhavingsbesluiten in het beperkingenregister geïmplementeerd.
Administratieve processen ten aanzien van het verwerken van ingekomen post worden
uitgevoerd conform afspraken. Dagelijks wordt alle ingekomen post door de administratie
uitgezet bij de betreffende medewerkers.
Omdat de tevredenheid bij medewerkers over applicaties die de ODR gebruikt al langere tijd
niet voldoende is, is eind 2017 het proces van Wijzigingenbeheer vastgesteld. Hierin wordt
het aanbrengen van wijzigingen in S4O en het prioriteren en doorvoeren van deze wijzigingen
beschreven. Dit heeft in 2018 tot veel verbeteringen, en daarmee tot een toegenomen
gebruikerstevredenheid geleid. Desalniettemin zijn wij samen met de ODRA en de OVIJ een
traject gestart om gezamenlijk te komen tot een aanbesteding voor een nieuwe VTHapplicatie.
Op het gebied van GEO-informatie zijn in 2018 per team zogenaamde teamviewers
ontwikkeld. Hiermee kunnen medewerkers snel de informatie gebruiken die nodig is bij de
specifieke taak waar zij voor staan.
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Output
Aantal producten afgewikkeld in 2018:

Hoofdproduct

Aantal:
begroot
(rato)

Advisering
Bodem: vers trekken bodemi nforma tie
Bodem: mel di ng Bodemkwa l i tei t
Extern a dvi es enkel voudi g
Extern a dvi es meervoudi g eenvoudi g (tot 3 deel a dvi ezen)
Extern a dvi es meervoudi g gemi ddel d (3 tot 6 deel a dvi ezen)
Extern a dvi es meervoudi g compl ex (6 of meer deel a dvi ezen)
Speci a l i s tis ch a dvi es i ntern
Juridische advisering
Ha ndha vi ngs verzoek a fgewezen
Ha ndha vi ngs verzoek toegewezen
Ha ndha vi ngs voornemen
La s t onder dwa ngs om
La s t onder bes tuurs dwa ng
Bes tuurs dwa ng ui tvoeren
Invorderi ng
Beëi ndi gen ha ndha vi ng
Bezwa a r
Beroep
Voorl opi ge voorzi eni ng
Hoger beroep
(Pre)medi a tion/overl eg
Ingebreks tel l i ng
Wob-verzoek
Juri di s ch a dvi es extern
Juri di s ch a dvi es i ntern

28

Aantal:
werkelijk

2.746
568
314
512
38
27
20
1.267

3.285
627
311
608
28
41
58
1.612

922
61
44
229
80
39
1
24
135
139
29
25
13
1
5
19
32
46

903
38
26
247
57
26
1
26
152
163
49
18
17
9
24
21
29

KPI’s
KPI

Omschrijving KPI

8.
9.

Advies
% beschikkingen, dat overeind blijft in juridische procedures
% externe adviezen, dat binnen de afgesproken termijn geleverd is

Resultaat

85%
28%

8. % beschikkingen, dat overeind blijft in juridische procedures
Deze kpi geeft het percentage weer van de mate waarin de beschikkingen, die door de ODR
behandeld zijn (op het gebied van zowel vergunningen als handhaving) kwalitatief goed zijn
en in eventuele juridische procedures ‘overeind’ blijven. Tegen het primair besluit (een omgevingsvergunning of een handhavingsbesluit) kunnen belanghebbenden bezwaar of beroep
instellen. Uit de gegevens van 2019 blijkt dat in 85% van de gevallen de besluiten in stand
blijven (dan wel gewijzigd of aangevuld worden). Dit percentage is in lijn met de percentages
die we de afgelopen jaren in de marap hebben vermeld.
9. % externe adviezen dat binnen de afgesproken termijn geleverd is
Deze kpi geeft het percentage weer van de mate waarin externe adviezen binnen de afgesproken termijn geleverd worden. Met externe adviezen bedoelen we de adviezen die op verzoek van de partners afgegeven worden. Interne adviezen binnen de omgevingsdiensten worden hier buiten beschouwing gelaten.
Het percentage van 28% is erg laag. Een verklaring hiervoor is te vinden in de Gelderland
breed vastgestelde definitie van ‘externe adviezen’. Niet iedere OD heeft hetzelfde takenpakket. Daar waar de ODR een breed adviespakket levert (bouwen, milieu, ruimtelijke ordening,
civiel) is dit bij een andere omgevingsdienst beperkt tot uitsluitend externe adviezen milieu.
Voor het standaard product externe adviezen hanteert de ODR een adviestermijn van drie
weken. Deze termijn wordt ook gehanteerd in het kader van de monitoring van de kpi. Het
overgrote deel van onze opdrachten kent echter een veel langere doorlooptijd. Enkele voorbeelden zijn bodemsaneringstrajecten t.g.v. de ontmanteling van een drugslab, het zoneren
van een industrieterrein, de procesbegeleiding van en advisering over civiele projecten en de
advisering over een omvangrijk bestemmingsplan. Voor deze opdrachten wordt met de opdrachtgever een afwijkende (langere) adviestermijn afgesproken.
Ook worden meervoudige opdrachten regelmatig vroegtijdig aangekondigd, zodat wij hier
rekening mee kunnen houden in onze planning. Om zicht te houden op deze werkvoorraad
wordt hiervoor al een zaak aangemaakt in S4O. Op dat moment begint de termijn van 3 weken al te lopen. De daadwerkelijke aanvang van de opdracht vindt op een later moment
plaats. Vanaf de daadwerkelijke start van de werkzaamheden houden wij, indien mogelijk
gezien de omvang, de termijn van 3 weken aan. Daarnaast komt het geregeld voor dat wij
alvast starten met een opdracht, maar nog in afwachting zijn van rapporten die nagezonden
worden. Het later aanleveren van rapporten is van invloed op onze doorlooptijd.
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Financiën:
Programma 3: Advisering

Jaarrekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2018 na
BERAP

Jaarrekening
2018

Verschil
beg. na
wijz; rek.

V/N

Lasten
Structureel
Incidenteel

4.312.641
25.110

3.792.620
48.245

3.991.405
48.245

4.012.910
48.245

4.337.751

1.238.592
14.000
5.093.457

1.332.055
14.000
5.385.705

1.204.816
5.265.971

119.734

V

Baten
DVO Gemeente Buren
-756.064
DVO Gemeente Culemborg
-438.093
DVO Gemeente Geldermalsen
-543.317
DVO Gemeente Lingewaal
-92.375
DVO Gemeente Maasdriel
-581.361
DVO Gemeente Neder-Betuwe
-467.596
DVO Gemeente Neerijnen
-252.867
DVO Gemeente Tiel
-313.919
DVO Gemeente West Maas en Waal
-525.398
DVO Gemeente Zaltbommel
-727.031
DVO Provincie Gelderland
-59.317
Subsidie Archeologie
Subsidie Externe veiligheid
Overige baten
-146.245
Totale baten
-4.903.583
Saldo
-565.832

-796.326
-461.423
-572.251
-97.294
-486.882
-502.123
-266.328
-330.635
-553.376
-764.248
-61.555
-43.848
-108.922
-5.045.212
48.245

-728.184
-442.324
-640.288
-103.152
-589.776
-526.687
-277.530
-335.449
-599.727
-729.871
-124.105
-43.848
-108.922
-5.249.863
135.842

-807.323
-445.347
-460.235
-149.224
-592.170
-416.568
-276.891
-274.243
-648.242
-780.500
-164.010
-26.667
-153.619
-252.773
-5.447.812
-181.841

197.949
317.683

V
V

-48.245
-

-48.245
87.597

-48.245
-230.086

317.683

Overzicht
Overhead
Heffing vennootschapsbelasting
Bedrag onvoorzien
Totale lasten

Mutaties reserves:
Toevoegingen
Onttrekkingen

-25.110
-590.942

Toelichting op de afwijkingen:
Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel “De programmarekening en
toelichting” daarop.
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V

Programma 4: Ketentoezicht Gelders stelsel
Wat hebben we bereikt?

Doel
Met het Programma Ketentoezicht in Gelderland richt het team Ketentoezicht, onderdeel uitmakend van de ODR, zich samen met de zes andere omgevingsdiensten in de provincie op
milieucriminaliteit en calculerend gedrag in de afvalstoffenketens. Het gaat daarbij om gedrag
waarbij sprake is van (beoogd) geldelijk gewin en (een hoog risico op) grote milieuschade en
ondermijning.
Bij de ketenaanpak houden we rekening met het Omgevingsrisicobeeld Oost Nederland, met
de National intelligence agency (NIA) prioriteiten (landelijk vastgestelde strafrechtelijke prioriteiten van de politie) en met de specifieke regionale situatie. Hierbij wordt – via het delen van
informatie en het gezamenlijk maken van risicoanalyses – samengewerkt met de zeven Gelderse omgevingsdiensten en met de externe handhavingspartners.
Wettelijk Kader




Wet Milieubeheer
WABO
Wet Algemene Bestuursrecht

Wat hebben gedaan?

Inhoud van het programma
Er is een jaarplan Ketentoezicht 2018 vastgesteld. De aanpak van de risicoketens gebeurt
planmatig en gefaseerd. Pas als de tactische (risico)analyses daar aanleiding toe geven starten interventies bij risicoactoren.
In 2018 is ingezet op toezicht en handhaving in de volgende ketens:
- Van Afval Energie Centrales (AEC, ook wel AVI genoemd) afkomstig bodemas: interventies bij risicoactoren o.b.v. de tactische analyse ‘ketenaanpak AEC-bodemas’ die in
2017 is afgerond;
- Asbest: o.b.v. landelijke afspraken en bottom-up aanpak na behandeling in het GAIT
(Gelders asbest interventieteam);
- Verontreinigde grond: interventies bij risicoactoren o.b.v. de risico Top 151 uit de ‘tactische analyse ketenaanpak verontreinigde grond 2015’;
Ad-hoc inzet in ketenprojecten o.b.v. behoefte van Gelderse Omgevingsdiensten;
-

Daarnaast is eind 2018 n.a.v. het landelijke bestuurlijke signaal aan de minister m.b.t. de
risico’s in de keten co-vergisting gestart met ketenaanpak op de handelaren en toepassers
van co-vergistingsmateriaal.
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Speerpunten

Prestatie-indicator

Res Tijd

Zicht krijgen en houden op
risicovolle ketens en malafide
actoren



Doorgaan met interventies in de ketens asbest
en verontreinigde grond;



Risicoanalyses van en interventies bij actoren in
de keten AVI-bodem-as.

Gericht nader onderzoek kunnen doen (interventie)

Op basis van de risicoanalyses kan gefundeerd gekozen worden voor interventies.
Naar verwachting worden 75 risicoanalyses en/of
interventies in de risicoketens uitgevoerd.

 

Kunnen optreden bij gegrond
vermoeden

De resultaten van de interventie zijn zodanig dat
gemotiveerde conclusies kunnen worden getrokken
over naleefgedrag en handhavend kan worden opgetreden.

 

 
 

Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten
Onderwerp:

Essentie ervan:

Ontwikkeling programma

Voor 2018 is een Jaarplan Ketentoezicht vastgesteld.
Het jaarplan is gebaseerd op de evaluatie van het jaarplan
2017.

Afstemming Gelders Stelsel

Het programma ketentoezicht richt zich op de inhoudelijke uitvoering en samenwerking op het niveau van de risicoketens en actoren. Het programma wordt opgemaakt in samenwerking
met de zeven omgevingsdiensten, in overleg met de ketenpartners en is mede gebaseerd op het Omgevingsrisicobeeld Oost
Nederland.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers van het programma zijn de zeven directeuren
van omgevingsdiensten in Gelderland. Gemandateerd opdrachtgever is de directeur van de ODR.

Samenhang met andere
programma’s

Het Jaarprogramma Ketentoezicht 2018 vormt mede input voor
de zeven regionale controleprogramma's. Daarnaast wordt dit
programma beïnvloed door de strafrechtelijke aanpak van de
politie. Consequentie is dat wederzijds rekening moet worden
gehouden met elkaars belangen en prioriteiten.
De programmamanager is verantwoordelijk voor de afstemming
met die partijen, bewaakt de samenhang tussen dit programma
en de andere en stuurt erop dat het Programma Ketentoezicht
voldoende geborgd wordt in de andere programma’s.
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Financiën:
Programma 4: Ketentoezicht

Jaarrekening
2017

Begroting
2018 na
BERAP

Begroting
2018

Jaarrekening
2018

Verschil
beg. na
wijz; rek.

V/N

Lasten
Structureel
Incidenteel

753.806
-

531.584
-

655.104
-

560.900
-

753.806

123.501
3.000
658.085

110.559
3.000
768.663

92.529
653.429

115.234

V

Baten
DVO Gemeente Buren
-38.087
DVO Gemeente Culemborg
-22.069
DVO Gemeente Geldermalsen
-27.369
DVO Gemeente Lingewaal
-4.653
DVO Gemeente Maasdriel
-23.286
DVO Gemeente Neder-Betuwe
-10.397
DVO Gemeente Neerijnen
-14.341
DVO Gemeente Tiel
-15.814
DVO Gemeente West Maas en Waal
-26.467
DVO Gemeente Zaltbommel
-36.057
DVO Provincie Gelderland
-131.839
DVO Omgevingsdienst Regio Arnhem
-56.250
DVO Omgevingsdienst Regio Nijmegen
-45.579
DVO Omgevingsdienst Veluwe Ijssel
-40.387
DVO Omgevingsdienst Noord Veluwe
-38.413
DVO Omgevingsdienst De Vallei
-41.981
DVO Omgevingsdienst Achterhoek
-51.909
Overige baten
-927
Totale baten
-625.825
Saldo
127.981

-39.993
-23.173
-28.740
-4.886
-24.452
-10.721
-13.569
-16.605
-27.792
-37.863
-139.516
-59.580
-48.278
-42.778
-40.688
-44.468
-54.983
-658.085
-

-62.647
-33.540
-39.471
-9.219
-34.251
-25.934
-19.031
-52.097
-47.077
-67.631
-90.001
-70.652
-45.427
-36.412
-69.360
-65.915
-768.664
-0

-62.647
-33.540
-39.471
-9.219
-34.251
-25.934
-19.031
-52.097
-47.077
-67.631
-96.289
-65.801
-50.964
-45.326
-55.518
-83.886
-36.387
-825.067
-171.637

56.403
171.637

V
V

-171.637

171.637

Overzicht
Overhead
Heffing vennootschapsbelasting
Bedrag onvoorzien
Totale lasten

Mutaties reserves:
Toevoegingen
Onttrekkingen

127.981

-

-

-0

Toelichting op de afwijkingen:
Een totale financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel “De programmarekening en
toelichting” daarop.
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V

Paragrafen
In het BBV wordt een aantal verplichte paragrafen genoemd. Voor de Omgevingsdienst
Rivierenland zijn niet alle paragrafen van toepassing. Met de toezichthouder vanuit het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is afgesproken dat de paragrafen
worden benoemd en degenen die van toepassing zijn voor de Omgevingsdienst Rivierenland
worden opgenomen en uitgewerkt. Dit leidt tot onderstaande tabel.
Paragraaf
a. lokale heffingen;
b. weerstandsvermogen en risicobeheersing;
c. onderhoud kapitaalgoederen;
d. financiering;
e. bedrijfsvoering;
f. verbonden partijen;
g. grondbeleid.

Actie
n.v.t.
Opgenomen
Opgenomen
Opgenomen
Opgenomen
n.v.t.
n.v.t.
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Weerstandsvermogen en risicobeheersing
Inleiding
De paragraaf weerstandsvermogen bevat een duiding van het risicoprofiel, de risico's en het
gewenste weerstandsvermogen. Dit is in overeenstemming met hetgeen staat
voorgeschreven in de BBV en de notitie ‘Risicomanagement en bepaling van het
weerstandsvermogen’ zoals vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 14
december 2015.
Risicoprofiel
De hoogte van het weerstandsvermogen is gebaseerd op de relatie tussen de risico's waar
geen specifieke maatregelen voor zijn getroffen enerzijds en de capaciteit van middelen en
mogelijkheden die de dienst heeft om niet geraamde kosten op te vangen anderzijds (BBV
art. 11). De Omgevingsdienst Rivierenland loopt risico's. Een deel van deze risico's wordt afgedekt door het treffen van maatregelen. Voorbeelden van zulke maatregelen zijn het afsluiten van verzekeringen, het vormen van bestemmingsreserves en voorzieningen en het inrichten van de administratieve organisatie en interne controle.
Op voorhand kan t.a.v. het beleid worden gesteld dat het weerstandsvermogen in ieder geval
wordt gevormd door het weerstandsvermogen van de deelnemers. Niettemin zijn er ook redenen om binnen de Omgevingsdienst weerstandsvermogen op te bouwen. Op grond van
wettelijke voorschriften kan de omgevingsdienst verplicht worden voorzieningen te vormen
voor kwantificeerbare risico's, verplichtingen en verliezen. Daarnaast kan het wenselijk worden geacht door de deelnemers om voor bepaalde activiteiten een reserve te hebben om te
voorkomen dat bedrijfsresultaten en onvoorziene omstandigheden grote afwijkingen veroorzaken in de jaarlijkse geraamde gemeentelijke bijdragen.
De risico's
2.1. De risico's
In de begroting 2018 zijn meerdere risico’s geïdentificeerd. Deze zijn:










Stoppen of herverdeling van de subsidie externe veiligheid of subsidie archeologie
waarbij de bekendmaking te laat plaatsvindt.
Verbeuren van wettelijke dwangsommen bij het niet tijdig (kunnen) beslissen.
De ontwikkelingen rondom de privatisering Bouwtoezicht kunnen er op termijn toe leiden dat een deel van de bouwplantoetsing buiten het publieke domein wordt verricht.
De verschuiving hiervan naar de private markt kan voor de ODR betekenen dat het
huidige werkaanbod deels verplaatst wordt naar buiten de ODR.
Informatievoorziening. Indien systemen de data niet meer kunnen leveren zal dit leiden tot een productieverlies. Dit kan voorkomen door bijvoorbeeld stroomstoringen,
kabelbreuk, hardware- of softwarematige storingen.
Implementatie outputsturing. De implementatie van de outputsturing is een risico voor
de organisatie. De informatie en afrekensystematiek moet goed op orde zijn. Tevens
dient er voldoende kennis en kunde aanwezig te zijn om alles op tijd te kunnen realiseren. Daarbij zijn twee onderdelen een risico voor de ODR. Ten eerste het tijdig implementeren van de outputsturing en ten tweede, op termijn, de informatieproducten
die met de output voortgang en afrekening samenhangen tijdig en adequaat te kunnen leveren.
Outputsturing. Afhankelijk van de omvang van de afnameverplichting zal vanaf 2018
een risico ontstaan. De totale begrotingsomvang bedraagt afgerond 14 miljoen. De
maximale teruggang in bijdrage wordt voor deze berekening indicatief op 2,5% gesteld. Dit kan nog in de nabije toekomst veranderen als de afspraken met de deelnemers verder zijn uitgekristalliseerd.
35





Door de outputsturing is de bekostiging van de ODR minder zeker dan bij de huidige
inputfinanciering. Dit levert een risico voor de continuïteit van de uitvoering. De belangrijkste maatregel die hiervoor genomen is, was het instellen van de flexibele schil
op de formatie van 10%. Hiermee kan de ODR op korte termijn tegenvallers opvangen. Mocht dit het geval zijn dan zal op langere termijn de 10% flexibele schil weer
moeten worden opgebouwd. Dat kan leiden tot eenmalige kosten.
Beschikbaarheid voldoende gekwalificeerd personeel. De toegenomen bouwactiviteiten
leiden in de bouwsector inmiddels tot een groot tekort aan gekwalificeerd personeel.
Naar verwachting zal dit de komende jaren zich voortzetten en zelfs groter worden.
Hierdoor heeft ook de ODR nu en in de nabije toekomst een knelpunt bij het vasthouden van personeel en het werven van (tijdelijk) personeel. Als de ODR onvoldoende
gekwalificeerde (tijdelijke) medewerkers kan vasthouden en/of aantrekken, dan
brengt dit risico’s met zich mee voor de kwaliteit en kwantiteit van de uit te voeren
werkzaamheden en voor de dienstverlening richting aanvragers. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat de kosten van inhuur van tijdelijke medewerkers
oplopen.

Ontwikkelingen in 2018
Van bovenstaande risico’s is alleen de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel aan de
orde geweest. Vanwege de aantrekkende economie en arbeidsmarkt is er weinig aanbod voor
vast personeel, zeker bij benodigde specialisaties/specifieke kennis. Ook geschikte inhuurkrachten zijn steeds moeilijker te vinden en inhuurtarieven stijgen. Hierdoor is ook druk ontstaan op het financiële resultaat. Deze kosten zijn opgevangen binnen het totale jaarrekeningresultaat. Voor 2019 is de verwachting dat dit risico groot is. Ook is de kans zeer groot
dat dit gaat gebeuren.
De implementatie van de outputsturing is afgerond. Deze kan met ingang van 2019 vervallen.
Het risico als gevolg van outputsturing blijft aanwezig. Met het vervallen van de reserve doorlopende kwaliteitsontwikkeling neemt de kans op risico’s toe.
De gemeente West Betuwe heeft aangegeven over te willen gaan tot wijziging van de DVO.
Op dit moment is nog onduidelijk of en zo ja in welke mate wijziging gaat plaatsvinden. Vooralsnog is een P.M. opgenomen.
Actuele risico’s
Bij de jaarrekening 2018 zijn de risico’s geactualiseerd en gekwantificeerd:
Omschrijving
Kans-klasse Bedrag
Kans

Risico

Tariefstijging inhuurkrachten

5

200.000

90%

180.000

Beschikbaarheid gekwalificeerd personeel

3

405.000

50%

202.500

Wegvallen subsidies

2

145.000

30%

43.500

Outputsturing

1

375.000

10%

37.500

Private kwaliteitsborging bouwtoezicht

PM

Bouwtaken West Betuwe
Totaal geïdentificeerde risico’s
Ongeïdentificeerde en kleine risico’s
Benodigd weerstandsvermogen

2
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463.500

30%

PM
463.500
139.050
602.550

Klasse

Tijd

Percentage

Kans 1

< of 1 keer per 10 jaar

10%

Kans 2

1 keer per 5-10 jaar

30%

Kans 3

1 keer per 2-5 jaar

50%

Kans 4

1 keer per 1-2 jaar

70%

Kans 5

1 keer jaar >

90%

Toelichting risicoklasse

Het gewenste weerstandsvermogen
Tabel: Beoordeling weerstandsvermogen
Waardering

Ratio*

Betekenis

A

> 2,0

Uitstekend

B

1,5 - 2,0

Ruim voldoende

C

1,0 - 1,5

Voldoende

D

0,8 - 1,0

Matig

E

0,6 - 0,8

Onvoldoende

F

< 0,6

Ruim onvoldoende

* Ratio = Weerstandscapaciteit / Risico’s
De ODR heeft als streefcategorie waardering C, voldoende
De weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om niet begrote kosten,
die onverwachts en substantieel zijn, op te kunnen vangen. Tot de aanwezige
weerstandscapaciteit van de Omgevingsdienst kunnen praktisch gezien twee onderdelen
worden gerekend, de algemene reserve en de post onvoorzien.
Per ultimo 2018 is het volgende weerstandsvermogen aanwezig:
Bedrag per
Vrij deel
31-12-2018
Algemene reserve
303.449
303.449
Budget onvoorzien
45.000
45.000

Correctie
0%
0%

Beschikbaar
303.449
45.000
348.449

Het weerstandsvermogen
Weerstandscapaciteit
Geindentificeerde risico's
Weerstandsvermogen

348.449
602.550
0,58

Het weerstandsvermogen valt met een ratio van 0,58 in de categorie F – Ruim onvoldoende.
Daarom wordt er bij de resultaatbestemming 2018 een voorstel gedaan tot aanvulling van het
weerstandsvermogen.
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Financiële kengetallen
Sinds de Begroting 2018 worden vanuit de vernieuwing BBV een aantal financiële kengetallen
gepresenteerd. Het doel hiervan is om de financiële positie in kaart te brengen, en het verloop
hiervan te kunnen volgen. In onderstaand overzicht worden de kengetallen gepresenteerd die
voor de ODR van toepassing zijn:
Jaarrekening Begroting Jaarrekening
2017

2018

2018

Netto schuldquote

-8,8%

-3,4%

7,1%

Solvabiliteitsratio

37,4%

20,4%

21,3%

5,4%

0,3%

4,2%

Kengetallen:

Structurele exploitatieruimte

Netto schuldquote: dit cijfer geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van
de eigen middelen. Het geeft dus een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om
130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen.
 Dit percentage is gestegen vanwege de lening die in 2018 is aangetrokken voor de
aankoop van het pand J.S. de Jongplein van de Regio Rivierenland. Het komende jaar
zal dit naar verwachting verder stijgen als gevolg van de nieuwe lening ten behoeve
van de investering in de bouwkosten.
De netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen is gelijk aan de netto schuldquote.
Solvabiliteitsratio: dit cijfer geeft inzicht in de mate waarin de organisatie in staat is aan haar
financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger dit percentage, hoe gunstiger dit is voor de
financiële weerbaarheid van de gemeente.
 De ratio is in lijn met de begroting, maar wel gedaald t.o.v. de waarde van 2017. Dat
komt doordat het balanstotaal in 2018 is gegroeid vanwege de investering in het eigen
pand. Het komende jaar zal dit naar verwachting verder dalen als gevolg van de investering in de bouwkosten.
Structurele exploitatieruimte: dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte
een organisatie heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten
of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Wanneer dit cijfer negatief is betekent
het dat het structurele deel van de begroting onvoldoende ruimte biedt om de lasten te blijven dragen.
 De ratio is hoger dan de begroting vanwege het positieve jaarrekening resultaat 2018.
De begroting ging alleen uit van de post onvoorzien van € 45.000.
De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor omgevingsdiensten.
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Onderhoud kapitaalgoederen
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een overzicht van de onderhoudskosten.
Omdat er voor de ODR gekozen is voor huur van een gebouw van Regio Rivierenland en de
afname van diensten door clusters van in de ODR deelnemende gemeenten heeft de ODR
nauwelijks eigendommen. De ODR heeft in 2018 dan ook nauwelijks onderhoudskosten (maar
wel exploitatievergoedingen).
Ontwikkelingen in 2018
Huisvestingsplan
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 2 juli 2018 is besloten om in te stemmen
met het huisvestingsplan. Dit betekent dat de ODR sinds december eigenaar is van het pand
J.S. de Jongplein 2 in Tiel. Hierin zullen in 2019 investeringen gaan plaatsvinden in het kader
van binnenklimaat en duurzaamheid. Daarna zal een meerjarenonderhoudsrapportage worden
opgesteld om de jaarlijks benodigde dotatie voor groot onderhoud te bepalen. In de financiële
doorrekening is op basis van historische cijfers al rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie.
Vervanging telefoons
In 2018 zijn nieuwe telefoons aangeschaft. Deze vervangen de oude telefoons die in 2015
waren aangeschaft. De afschrijving hiervan begint in 2019.
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Financiering
Inleiding
De financieringsparagraaf in de jaarstukken is, in samenhang met de financiële verordening,
een belangrijk instrument voor het transparant maken en daarmee voor het sturen,
beheersen en controleren van de financieringsfunctie. In het treasurystatuut zijn de
doelstellingen van de treasuryfunctie geformuleerd en geconcretiseerd naar de verschillende
deelgebieden van treasury, namelijk risicobeheer, financiën en kasbeheer. Ook zijn de
organisatorische randvoorwaarden weergegeven.
Algemene uitgangspunten
De treasuryfunctie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer
zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte als lange termijn.
Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financieringsmiddelen,
gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar
komende financieringsmiddelen.
Risicobeheer
Uit hoofde van de treasuryfunctie kunnen middelen worden uitgezet. Het Treasurystatuut is
hierbij leidend. Het schatkistbankieren voor decentrale overheden is in 2013 ingevoerd. Per
ultimo 2018 stond er € 2.455.391 bij de centrale overheid. Dit was ultimo 2017 € 2.744.428.
Renterisicobeheer
Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn:
 Geen overschrijding van de renterisiconorm (20% begrotingstotaal) conform de Wet
Fido;
 Nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de
liquiditeitsplanning;
 De rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt
zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie.
Kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximum bedrag waarop de
organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag
financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming,
dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. De liquide middelen betreffen
rekening-courant tegoeden. Deposito’s komen voort uit de financiering van het lopende bedrijf
en de bestemmingsreserves.
Renterisiconorm
Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. Als
lange financiering wordt volgens de wet Fido aangemerkt: alle financieringsvormen met een
rentetypische looptijd groter dan één jaar. Het renterisico wordt gedefinieerd als het minimum
van de netto nieuw aangetrokken schuld en de betaalde aflossingen, vermeerderd met het
saldo van de contractuele renteherzieningen op de opgenomen en uitgezette geldleningen.
Het renterisico op de lange termijn wordt beperkt tot de in wet genoemde 20% van de restant
hoofdsom van de rentetypische langlopende leningen. Achterliggende reden voor het gebruik
van de renterisiconorm is de spreiding van het renterisico over de jaren.
Relatiebeheer
Het betalingsverkeer verloopt uitsluitend via de NV Bank voor Nederlandse Gemeenten.
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De cijfers
Het Algemeen Bestuur heeft op 8 oktober 2018 het besluit genomen om € 4,05 mln externe
financiering aan te trekken voor het huisvestingsplan. De omgevingsdienst heeft medio
december 2018 een langlopende lineaire lening van 20 jaar van € 2.500.000 aangetrokken
ten behoeve van de aanschaf van het pand op 28 december 2018. Begin 2019 wordt de
resterende benodigde financiering aangetrokken ten behoeve van de verbouwingskosten.
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Bedrijfsvoering
Inleiding
De paragraaf bedrijfsvoering beschrijft de aspecten van de (interne)bedrijfsvoering die van
belang zijn voor de realisatie van de doelen uit de programma’s. De ODR werkt continu aan
de verbetering van de bedrijfsvoering. De focus lag en ligt op het doorontwikkelen van de
bedrijfsvoering.
Organisatie
De organisatie van de ODR is vormgegeven op basis van een compacte organisatiestructuur.
Dit betekent dat er drie afdelingen zijn met elk een afdelingshoofd. Iedere afdeling bestaat
uit drie teams met elk een coördinator. In 2018 is er een advies opgesteld voor de aansturing van de afdeling Bedrijfsvoering. Deze werd rechtstreeks aangestuurd door de directeur.
Uit dit advies is gekomen om structureel een afdelingshoofd te benoemen voor de afdeling,
gezien de span of control van de directeur. Deze positie is sinds 1 oktober 2018 ingevuld.
ONTWIKKELINGEN EN BEHAALDE RESULTATEN IN 2018
Voor de ontwikkelingen met betrekking tot de huisvesting en de invoering van outputfinanciering verwijzen we naar de inleiding van de jaarstukken.
Personeel en organisatie
Werving en selectie
Bij de ODR is er in 2018 sprake van de nodige in-en uitstroom van tijdelijk en vast personeel.
Dit betreft vrijwel alle geledingen in de organisatie en hangt samen met de ontwikkelingen op
de arbeidsmarkt en de benodigde groei vanwege de toename van taken. De noodzakelijke
werving- en selectieprocedures hebben daarbij wel een bijzonder groot beroep gedaan op de
capaciteit van de lijnmanagers, betrokken medewerkers en P&O advies. De verwachting is dat
deze trend zich ook in 2019 zal doorzetten.
Uitvoering opleidingsplan 2018
De opleidingsbehoeften voor 2018 zijn bepaald aan de hand van gesprekken met MT-leden,
de coördinatoren, de P&O-adviseur, de OR en diverse projectleiders. Het breed stimuleren en
realiseren van ontwikkeling in de organisatie is het doel. Opleiden is een belangrijk HRinstrument dat bijdraagt aan de doorontwikkeling van de organisatie. Daarom stelt de ODR
jaarlijks een opleidingsplan op om het gereserveerde opleidingsbudget gericht in te zetten.
Dit jaar vond ook de uitvoering van een aantal teamontwikkelingstrajecten plaats. De bijbehorende programma’s zijn toegespitst op de behoeften van de het betreffende team. Doel hiervan is om gezamenlijk te groeien in thema’s als samenwerking, communicatie en rolbewustzijn. Daarnaast richtten de individuele opleidingsactiviteiten zich op aan de ene kant (het blijven) voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. d.m.v. vakinhoudelijke opleidingen en aan de andere kant op persoonlijke doorontwikkeling van competenties.
Arbeidsmarktcommunicatie
Binnen het Gelders stelsel werkte een projectgroep aan de vormgeving van arbeidsmarktcommunicatie. Dit heeft geleid tot een ‘Werken bij-site’ voor de Gelderse Omgevingsdiensten,
ander relevant promotiemateriaal en gezamenlijk beleid c.q. een werkwijze op het terrein van
arbeidsmarktcommunicatie. Allemaal met als doel om de Gelderse Omgevingsdiensten als
werkgever zichtbaarder en aantrekkelijker te maken.
Juridische zaken
Het jaar 2018 heeft in het teken gestaan van diverse acties en projecten uit het Concernplan.
Een van de belangrijkste zaken hierbij zijn de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) met
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de gastheren. Besloten is de dienstverlening van de bestaande gastheren te continueren
(m.u.v. de onderdelen communicatie en P&O-advies). De aanwezige DVO’s zijn herijkt en er
zijn nieuwe afspraken gemaakt voor een periode van vier jaar.
Een van de belangrijke pijlers was het gastheerschap van Regio Rivierenland voor de huisvesting. Dit jaar zijn er grote stappen gezet en afspraken gemaakt met Regio Rivierenland om de
panden te ruilen. De ODR is per eind december eigenaar geworden van het huidige RR-pand.
Bij de voorbereiding van de benodigde besluitvorming is in nauwe samenwerking met de regio
veel juridisch advieswerk verricht.
Op de planning stond ook dat de DVO’s die zijn afgesloten met alle deelnemers van de gemeenschappelijke regeling ODR werden herijkt. Dit zal echter pas in 2019 worden opgepakt.
Ook zijn de nieuwe formats voor de mandaten (geharmoniseerde modellen die Gelderland
breed worden gebruikt), opgeleverd en ter besluitvorming uitgezet onder de ODRdeelnemers. Ten slotte is in 2018 het traject opgestart om de GR te wijzigen, zowel als gevolg
van de fusie van de gemeenten Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen evenals vanuit een
initiatief van de provincie Gelderland.
AVG
Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU één wet met betrekking tot gegevensbescherming, de
AVG, en is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervallen. De AVG schept een aantal nieuwe rechten voor betrokkenen maar ook plichten voor degene op wie de wet van toepassing is. De AVG legt de ODR meer verplichtingen op dan de Wbp, bij het verwerken van
persoonsgegevens. De AVG legt namelijk meer nadruk op de verantwoordelijkheid van een
organisatie om aan te tonen dat die zich aan de wet houdt (verantwoordingsplicht). De verantwoordingsplicht houdt in dat de ODR met documenten moet kunnen aantonen dat de juiste
organisatorische en technische maatregelen zijn genomen om aan de AVG te voldoen.
In 2018 zijn de volgende resultaten geboekt:
 Bewustwordingssessies
Binnen het Gelders Stelsel zijn bewustwordingssessies georganiseerd. Elk team binnen
de ODR heeft hieraan deelgenomen.
 Privacystatement
Er is een privacystatement geplaatst op de website van de ODR.
 Inventarisatie
Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van de leveranciers waar mogelijk een
verwerkersovereenkomst mee moet worden afgesloten.
Productenboek
Conform afspraak wordt het productenboek jaarlijks geëvalueerd. Ook in 2018 is dit gebeurd.
Aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn in verband met nieuwe of gewijzigde regelgeving,
wensen van de opdrachtgevers en/of de ODR en nieuwe inzichten op het gebied van sturingsinformatie. De jaarlijkse evaluatie is in samenwerking met de opdrachtgevers opgesteld en
heeft betrekking op de producten en de kentallen die daarvoor worden gehanteerd.
In het Gelders stelsel wordt gewerkt aan een uniform productenboek voor alle Gelderse omgevingsdiensten. Naar verwachting worden in 2019 in elk geval alle producten voor de provincie geüniformeerd.
Werkprogramma’s
In samenspraak met de ambtelijk opdrachtgevers van de deelnemers zijn evenals in voorgaande jaren in 2018 werkprogramma’s opgesteld. Op basis van de aanpassingen in het productenboek, nacalculatie en opgedane ervaringen dient het werkprogramma jaarlijks te wor43

den geactualiseerd. Met het bestuurlijk vastgestelde werkprogramma wordt per opdrachtgever inzicht verkregen in welke werkzaamheden door de ODR moeten worden uitgevoerd en
hoeveel capaciteit hiervoor nodig is. De resultaten worden gedurende het jaar door de accountmanagers met de opdrachtgevers besproken en indien nodig wordt er bijgestuurd. Ook
de verantwoording in de maraps wordt op basis van deze producten opgesteld.
ICT
In 2018 is gesproken over het advies Verkenning inrichting van de informatievoorziening
t.b.v. de VTH-taken/processen. Dit overleg is gezamenlijk gevoerd met de ODRA en de OVIJ.
De uitkomst hiervan is dat gezien de enorme impact een volgende stap gewenst is: de informatiemanagers gaan een Programma van Eisen opstellen. De uitkomst van deze verdieping is
bepalend voor de keuze: een upgrade van onze huidige systeem S4O of gezamenlijk aanbesteden.
Omgevingswet
De digitaliseringsopgave vraagt om een veranderende informatievoorziening voor, binnen en
tussen overheden om de doelen van Omgevingswet stapsgewijs te kunnen realiseren. In 2018
zijn er instrumenten aangereikt om je als organisatie voor te bereiden op de komst van de
Omgevingswet. De digitaliseringsopgave vraagt om een veranderende informatievoorziening.
Als ODR hebben we ons ambitieniveau geformuleerd in 2018.
Concernplan
De stand van zaken van de programma’s in het concernplan wordt uitgedrukt in stoplichtkleuren, die de volgende betekenis hebben:
 Groen: ja, dit gaat lukken
 Oranje: onzeker of dit gaat lukken
 Rood: nee, dit gaat niet lukken
Programma
Concernplan

Resultaat

Voortgang

Middelen







Toelichting
Najaar 2015 heeft het DB het Concernplan ‘Naar een robuuste Omgevingsdienst’ (2016-2018)
vastgesteld. Hierin staan alle activiteiten en projecten van de ODR op het vlak van organisatieontwikkeling. Het concernplan geeft een doorkijk naar de toekomst: de ambities van de
ODR voor 2018 en de route waarlangs de ODR deze ambities wil realiseren. Eind 2018 is besloten om de looptijd van het huidige concernplan met één jaar te verlengen, dit in verband
met het koerstraject dat in de eerste helft van 2019 wordt uitgevoerd.
Het Concernplan is gebaseerd op het INK-model. Het bevat tien programma’s, die ieder zijn
gekoppeld aan één van de aandachtsgebieden van het INK. Ieder programma bevat één of
meerdere projecten of acties, die gericht zijn op het realiseren van de ambities.
Inmiddels zijn er 39 projecten uit het concernplan volledig afgerond. In 2018 zijn de volgende
tien acties/projecten afgerond: Duurzame inzetbaarheid, Informatieplan, Verbetering GEOinformatie deel 2, Ontwikkelen inrichtingenbestand, Herijking gastheercontracten, Verkenning
samenwerking S4O, Samenwerking, AO/IC, Branchegericht toezicht en Outputmodel.
In 2018 zijn onder meer de volgende resultaten opgeleverd:
 Najaar 2018 is de voorbereiding gestart voor het koerstraject en voor het MD-traject; de
uitvoering van beide trajecten start in 2019.
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De ODR neemt actief deel aan de Gelderse taskforce Omgevingswet en de regionale werkgroep Omgevingswet, en werkt rond de Omgevingswet samen met GGD Gelderland-Zuid
en de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. De Gelderse taskforce Omgevingswet heeft een
serious game opgeleverd om aan de cultuurverandering te werken en de ODR is gestart
deze met alle eigen medewerkers en medewerkers van de opdrachtgevers te spelen. In
het najaar van 2018 heeft het DB de ‘Roadmap ODR en Omgevingswet’ vastgesteld en
hebben de ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers ingestemd met het voorstel dat de
ODR voor een aantal onderwerpen initiatief neemt om tot een gezamenlijke systematiek
te komen.
Het Informatieplan is vastgesteld en in vervolg hierop zijn diverse projecten die hieruit
voortkomen opgestart, waaronder Archivering en AVG.
Het project Inrichtingenbestand is afgerond, alle inrichtingen zijn gerapporteerd aan I-GO.
De Verkenning Samenwerking S4O is afgerond en vindt zijn vervolg in het gezamenlijk
met ODRA en OVIJ opstellen van een Programma van Eisen voor de VTH-applicatie.
Er zijn nieuwe gastheercontracten vastgesteld voor Financiën, HRM en ICT.
Het project Branchegericht toezicht heeft twee ODR-brancheplannen opgeleverd: Automotive en Dierhouderij.
Het project AO/IC heeft geresulteerd in de aanschaf van een tool om processen te beschrijven.
In het project outputmodel zijn nieuwe rapportages ontwikkeld en de benodigde AO/IC is
ingericht. Het project is afgerond met het besluit van het AB om op uren af te rekenen.

KPI’s
KPI
Omschrijving KPI

11a.
11b.
12.

Resultaat

Bedrijfsvoering
% geleverde producten / begrote producten
% gerealiseerde uren / begrote uren
% overhead / totale kosten

113%
98%
27%

11a. KPI % geleverde producten/ begrote producten
Deze kpi geeft de geleverde producten in relatie tot de begrote producten weer en geeft inzicht in de stand van zaken van levering (output). Deze kpi is een vergelijking tussen het totaal aantal werkelijk geleverde producten x kental en het totaal aantal begrote producten x
kental, zoals gepresenteerd in de bijlage 1. Hieruit blijkt dat er in 2018 meer producten zijn
gemaakt dan waren begroot. Deze worden in hoofdstuk 3. ‘Toelichting op de cijfers’ inhoudelijk toegelicht.
11b. KPI gerealiseerde/begrote uren
Deze kpi geeft het percentage weer van de uren die gemaakt worden voor producten op uurbasis (dus niet standaardproducten), zoals gepresenteerd in de bijlage 1. Hieruit blijkt dat er
in 2018 minder uren zijn gemaakt dan was begroot. Deze worden in hoofdstuk 3. ‘Toelichting
op de cijfers’ inhoudelijk toegelicht.
12. % Overhead / totale kosten
Deze KPI geeft het percentage weer van de overhead kosten als percentage van de totale
kosten en sluit aan bij de opbouw van het uurtarief zoals deze wordt berekend in de begroting. Het overhead percentage is in 2018 gedaald als resultaat van de heroriëntatie op de
productiviteit die met name is gestart door het nieuwe Besluit begroting en verantwoording
(BBV). Daarbij moeten meer kosten direct worden toebedeeld aan de programma’s i.p.v. aan
de overhead.
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Jaarrekening
Beginbalans
Omgevingsdienst Rivierenland

Debet per
31-122017

Eindbalans

Credit per
31-12-2017

Debet per
31-12-2018

Credit per
31-12-2018

ACTIVA
Vaste activa
Gebouwen economisch nut
Ov materieel vaste activa economisch
nut

0

2.500.000

206.489

217.617

323.632

1.503.322

Vlottende activa
Vorderingen op openbare lichamen
Verstrekte kasgeldleningen
Uitzettingen in 's-Rijks schatkist
Overige vorderingen

0

0

2.744.428

2.455.391

2.593

8.356

132.543

249.935

536.531

250.853

Liquide middelen
Banksaldi
Overlopende activa
Transitoria
PASSIVA
Vaste passiva
Algemene reserves

303.449

303.449

Overige bestemmingsreserves

397.507

519.442

Saldo van de rekening

775.386

704.246

0

0

0

2.500.000

0

0

1.680.274

1.928.554

789.600

1.229.783

Voorzieningen
Vaste schuld
Banken
Vlottende passiva
Kasgeldleningen
Overige schulden
Overlopende passiva
Totaal

3.946.216
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3.946.216

7.185.474

7.185.474

TOELICHTING BALANS PER 31 DECEMBER 2018
Waarderingsgrondslagen
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
Tenzij anders vermeld, zijn de activa en passiva in de balans gewaardeerd tegen de nominale
waarden in Euro's.
Materiële vaste activa
Onder de materiële vaste activa vallen investeringen met economisch nut en investeringen
met maatschappelijk nut. Investeringen met een economisch nut zijn verhandelbaar en/of
kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Deze materiële vaste activa zijn
gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke investeringsbijdragen
van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:
Gebouwen

40

Huisvesting – inrichting gebouw

15

ICT interne overhead

3

Investeringen met maatschappelijk nut zijn bij de Omgevingsdienst Rivierenland niet te
verwachten.
Vlottende activa
De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde en hebben een rentetypische
looptijd van korter dan één jaar.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen.
Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.
Algemene reserve
Dit zijn de vrij besteedbare middelen van de exploitatieresultaten tot het verslagjaar.
Bestemmingsreserves
Deze reserves betreffen de reeds bestemde gedeelten van de exploitatiesaldi tot en met het
verslagjaar.
Vlottende passiva
De vlottende schulden bestaan uit kasgeldleningen, banksaldi en overige schulden met een
rentetypische looptijd korter dan één jaar.
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Overlopende passiva
Onder de overlopende passiva worden verplichtingen opgenomen die in het begrotingsjaar
zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. Tot de overlopende
passiva horen ook de van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
VASTE ACTIVA
Materieel vaste activa

31-12-2018

Gebouwen met een economisch nut
Investeringen met een economisch nut
Totaal

31-12-2017

2.500.000

0

217.617

206.489

2.717.617

206.489

Verloopoverzicht materieel vaste activa met economisch nut
Boekwaarde per 31 december 2017

206.489

Investering

2.561.461

Desinvesteringen

0

Afschrijvingen

-50.333

Bijdragen van derden

0

Afwaardering wegens duurzame waardeverminderingen

0

Boekwaarde per 31 december 2018

2.717.617

In 2018 hebben er nieuwe investeringen plaatsgevonden in mobiele telefoons en de aanschaf
van het pand J.S. de Jongplein.
VLOTTENDE ACTIVA
Vorderingen
Vorderingen op openbare lichamen
Uitzettingen in ’s-Rijks Schatkist met een rentetypische
looptijd korter dan 1 jaar
Overige vorderingen
Totaal

31-12-2018

31-12-2017

1.503.322

323.632

2.455.391

2.744.428

8.356

2.593

3.967.069

3.070.653

Met de invoering van het schatkistbankieren mag de ODR een drempelbedrag buiten ‘s-Rijks
schatkist aanhouden. Dit drempelbedrag was voor 2018 € 250.000,--.
Het gemiddeld werkelijk bedrag was over de kwartalen als volgt: Q1 € 228.091,-; Q2
€ 188.326,-; Q3 € 207.867,- en Q4 € 201.061,-.
De conclusie is dat we aan het wettelijk vereiste voldoen.
Vorderingen op openbare lichamen zijn nagenoeg allemaal van december 2018.
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)
Verslagjaar
(1)
Drempelbedrag
250
Kwartaal 1
Kwartaal 2 Kwartaal 3
(2)

Kwartaalcijfer op dagbasis
buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

(3a) = (1) > (2)

Ruimte onder het drempelbedrag

228

188

208

201

22

62

42
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Overschrijding van het drempel(3b) = (2) > (1)
bedrag
(1) Berekening drempelbedrag
(4a)
(4b)
(4c)

Begrotingstotaal verslagjaar
Het deel van het begrotingstotaal
dat kleiner of gelijk is aan € 500
miljoen
Het deel van het begrotingstotaal
dat de € 500 miljoen te boven
gaat

Kwartaal 4

-

-

-

-

Verslagjaar
13.873
13.873
-

(1) = (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
Drempelbedrag
250
minimum van
€250.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen
Kwartaal 1
Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Som van de per dag buiten 's
Rijks schatkist aangehouden
(5a)
20.528
17.138
19.124
18.498
middelen (negatieve bedragen
tellen als nihil)
(5b)
Dagen in het kwartaal
90
91
92
92
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten
(2) - (5a) / (5b)
's Rijks schatkist aangehouden
228
188
208
201
middelen

Liquide middelen

31-12-2018

31-12-2017

BNG-rekening 28.51.57.841

249.935

132.543

Totaal

249.935

132.543

31-12-2018

31-12-2017

-

-

11.764

2.757

203.076

531.274

28.746

2.500

7.267

-

250.853

536.531

Bij de BNG is een beschikbaar krediet limiet van € 1.000.000
Overlopende activa
Debiteuren
Te vorderen BTW
Nog te ontvangen bedragen
Vooruitbetaalde kosten
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal
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VASTE PASSIVA
Eigen vermogen

31-12-2018

31-12-2017

Algemene reserve

303.449

303.449

Overige bestemmingsreserves

519.442

397.507

Saldo van de rekening

704.246

775.386

1.527.137

1.476.342

Totaal
Verloopoverzicht Algemene reserve
Saldo per 31 december 2017

303.449

Toevoeging

0

Onttrekking

0

Waardevermindering

0

Saldo per 31 december 2018

303.449

Verloopoverzicht reserve afkoop PAO’s
Saldo per 31 december 2017

191.088

Toevoeging

0

Onttrekking

-15.925

Waardevermindering

0

Saldo per 31 december 2018

175.163

Verloopoverzicht reserve doorl. Kwaliteitsontw.
Saldo per 31 december 2017

206.419

Toevoeging

0

Onttrekking

-116.419

Waardevermindering

0

Saldo per 31 december 2018

90.000

Verloopoverzicht reserve Huisvesting
Saldo per 31 december 2017

0

Toevoeging

254.279

Onttrekking

0

Waardevermindering

0

Saldo per 31 december 2018

254.279

Verloopoverzicht saldo van de jaarrekening
Saldo per 31 december 2017

775.386

Toevoeging saldo jaarrekening 2018

704.246

Onttrekking saldo jaarrekening 2017

-775.386

Saldo per 31 december 2018

704.246
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VASTE SCHULDEN
Leningen

31-12-2018

31-12-2017

NWB bank

2.500.000

0

Totaal

2.500.000

0

Verloopoverzicht Leningen
Saldo per 31 december 2017

0

Opgenomen

2.500.000

Aflossing

0

Saldo per 31 december 2018

2.500.000

De looptijd van deze lening bedraagt 20 jaar. De rente is 1,325% vast voor een periode van
20 jaar.
VLOTTENDE PASSIVA
Vlottende schulden met een rente typische looptijd korter
dan één jaar

31-12-2018

31-12-2017

Crediteuren

1.928.554

1.680.274

Totaal

1.928.554

1.680.274

Overlopende passiva

31-12-2018

31-12-2017

228.489

50.832

1.000.664

738.372

0

396

Vooruit ontvangen bedragen
Nog te betalen bedragen
Te betalen salarissen
Te betalen loonheffing

630

Totaal

1.229.783
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789.600

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN EN GEBEURTENISSEN NA
BALANSDATUM
Er zijn twee leasecontracten afgesloten. Eén auto met een leasebedrag van € 835,21 per
maand en één auto met een leasebedrag van € 365,18 exclusief btw en brandstofkosten.
Per 31 december 2018 waren er veertig inhuurcontracten voor tijdelijk personeel afgesloten
(buiten de raamovereenkomsten) bij diverse contractpartijen. In een deel van deze
inhuurcontracten is een optie tot verlenging opgenomen. Vanwege deze optie tot verlenging
moeten de opdrachtwaarden wettelijk berekend worden voor een 4-jaarsperiode. Hierdoor
komen diverse opdrachtwaarden boven het Europese drempelbedrag uit, wat betekent dat
deze opdrachten Europees aanbesteed hadden moeten worden. Het totaal van deze
onrechtmatige opdrachtwaarden bedraagt € 5.627.834.
Verder is er 2018 een contract voor software afgesloten waarin een optie tot verlenging is
opgenomen. De totale onrechtmatige contractwaarde (4-jaarsperiode) hiervan bedraagt €
151.200.
Met een aantal ingenieursbureaus zijn overeenkomsten gesloten voor constructieve
berekeningen met een contractwaarde van € 106.430.
Voor de verhuizing van de ODR naar het nieuwe pand in 2019 zijn overeenkomsten gesloten
voor verbouwing van het nieuwe pand. Totale waarde van deze contracten (incl deel RR) is €
1.860.000.
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Overzicht wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(WNT)
Hieronder conform artikel 4.1 lid 1 WNT het overzicht openbaarmaking.
Deelnemer

AB-lid

Bezoldiging Bezoldiging
2018
2017
€ 0,-€ 0,--

Gemeente Buren

Mw. S.T. Klein – de Jong

Gemeente Culemborg

Dhr. J. Reus tot 21 maart 2018

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente Culemborg

Mw. M Wichgers vanaf 21 maart 2018

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente Geldermalsen

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente Lingewaal

Dhr. R.S. van Meygaarden (plv
voorzitter tot 17 december 2018 )
Dhr. G. Bel

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente Maasdriel

Dhr. J.H.L.M. de Vreede

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente Neder-Betuwe

Dhr. J.W. Keuken tot 21 maart 2018

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente Neder-Betuwe

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente Neerijnen

Dhr. S.H.R. van Someren vanaf 21
maart 2018
Dhr. H.H. de Vries tot 21 maart 2018

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente Neerijnen

Dhr. T. Kool vanaf 21 maart 2018

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente Tiel

Dhr. L. Verspuij tot 21 maart 2018

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente Tiel

Dhr. F. Groen vanaf 21 maart 2018

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente West Maas en
Waal

Dhr. S.A.M. Bos (plv voorzitter vanaf 17
december 2018 )

€ 0,--

€ 0,--

Gemeente Zaltbommel

Dhr. C.A.H. Zondag (voorzitter)

€ 0,--

€ 0,--

Provincie Gelderland

Dhr. J.J. van Dijk tot 26 juni 2018

€ 0,--

€ 0,--

Provincie Gelderland

Dhr. P. Drenth vanaf 26 juni 2018

€ 0,--

€ 0,--

DB lid

Functie

Dhr. C.A.H. Zondag

Voorzitter

Dhr. R.S. van Meygaarden

Lid tot 2 juli 2018

€ 0,--

€ 0,--

Dhr. S.A.M. Bos

Lid

€ 0,--

€ 0,--

Dhr. J.H.L.M. de Vreede

Lid vanaf 2 juli 2018

€ 0,--

€ 0,--

Mw. S.T. Klein – de Jong

Lid

€ 0,--

€ 0,--

Bezoldiging Bezoldiging
2018
2017
€ 0,-€ 0,--

Omschrijving

A. Schipper 2018

A. Schipper 2017

Functie(s)

Algemeen directeur

Algemeen directeur

Duur dienstverband

1/1 – 31/12

1/1 – 31/12

Omvang dienstverband in fte

1,0

1,0

Gewezen topfunctionaris

nee

nee

(Fictieve) dienstbetrekking

ja

ja

Beloning

€ 108.376

€ 111.396

Belastbare onkostenvergoedingen

€ 2.851

€ 2.851

Beloning betaalbaar op termijn

€ 17.569

€ 16.363

Totaal beloning

€ 128.796

€ 130.610

Toepasselijke WNT-maximum

€ 189.000

€ 181.000

Bezoldiging
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Overzicht van baten en lasten

Bedragen x 1€
Taakveld

Programma 1
Vergunningverlening

Primitieve begroting
2018

Begrotingswijziging
Berap 2018

Begroting 2018 na
wijzigingen

Jaarrekening 2018

Lasten

Lasten

Lasten

Lasten

Baten

Baten

Baten

Baten

Saldo t.o.v. begroting
Lasten

Baten

7.4

873.956

-1.152.350

53.366

-91.265

927.322

-1.243.615

923.652

-1.220.715

8.3

2.473.825

-3.261.849

-204.828

244.361

2.268.997

-3.017.488

3.120.078

-4.023.804

7.4

1.643.302

-2.281.385

436.534

-532.536

2.079.836

-2.813.921

2.175.820

-3.115.634

95.984

-301.713

8.3

1.077.650

-1.496.094

149.808

-225.702

1.227.458

-1.721.796

1.615.838

-1.856.218

388.380

-134.423

Programma 3 Advies

7.4
8.3

2.565.722
1.192.672

-3.412.280
-1.586.193

-12.692
293.950

23.799
-275.189

2.553.030
1.486.622

-3.388.481
-1.861.382

2.595.367
1.465.788

-3.522.700
-1.925.112

42.337
-20.834

-134.219
-63.730

Programma 4 Ketentoezicht

7.4

530.097

-656.373

125.008

-112.292

655.105

-768.665

560.900

-825.067

-94.205

-56.402

Overzichten
Algemene dekkingsmiddelen
Overhead
Heffing Vennootschapsbelasting
Bedrag onvoorzien
Saldo van baten en lasten

0.5
0.4
0.9
0.8

3.470.472

0

Programma 2 Toezicht en
handhaving

Toevoegingen en onttrekkingen
aan de reserves
Resultaat
Saldo van baten en lasten

45.000
0
13.872.695 -13.846.525

0
205.763
0
0
1.046.910

-26.170

0

13.872.695 -13.872.695
0

1.046.910

0
0
0
2.066
743
0 3.676.235
0 3.563.051
-105.955
0
0
0
0
0
0
45.000
0
0
0
-968.823 14.919.605 -14.815.348 16.022.560 -16.594.462

-78.087

0

0

-104.257

0

-132.344

-1.046.910 14.919.605 -14.919.605 16.022.560 -16.726.806
0
-704.246

-3.670

22.900

851.081 -1.006.316

2.066
743
-113.184
-105.955
0
0
-45.000
0
1.102.955 -1.779.114

0

-28.087

1.102.955 -1.807.201
-704.246

In de programma’s Vergunningverlening, Toezicht en handhaving en Advies is er sprake geweest van hogere kosten vanwege meer uitgevoerde
werkzaamheden. Dit betrof zowel meer uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de werkprogramma’s, alsook losse meerwerkopdrachten.
Tegenover deze hogere kosten stonden ook hogere inkomsten, die apart zijn afgerekend met de deelnemers.

54

Analyse van het resultaat
Overzicht opbouw resultaat

Bedragen in €

1. VVGB onderbesteding

465.495

V

2. ODRN onderbesteding

166.019

V

3. Voorziening groot onderhoud J.S. de Jongplein

66.162

V

4. Vrijval restant reserve Doorlopende Kwaliteitsontwikkeling

28.087

V

5. Niet benutten pot onvoorzien

45.000

V

6. Resterend exploitatie-saldo

-66.517

N

Resultaat voor bestemming

704.246

V

1. VVGB onderbesteding (465 V)
Voor de VVGB bedrijven is sprake van minder urenbesteding, waardoor er een voordeel
ontstaat op dit lumpsum budget. Vanuit toezicht zijn er voldoende uren en producten
geleverd, maar dit heeft zich nog niet vertaald naar herziening van vergunningen, nieuwe
meldingen of handhavingakties waardoor de begrote capaciteit daar niet volledig is ingezet. In
2018 zijn toezichtsplannen opgesteld. De toezichtsplannen leveren een gestructureerder
risicogericht toezicht waarbij het aantal constateringen van overtredingen zal toenemen. Dit
zal aanleiding zijn voor herziening van vergunningen, nieuwe meldingen waardoor de
ureninzet bij vergunningverlening milieu zal toenemen. Tevens zal er meer aanleiding komen
om door te pakken op constateringen in de vorm van handhavingacties. Dit effect is nog niet
te zien.
In 2019 zal er een nieuw voorstel komen voor de structurele hoogte van VVGB lumpsum
budget in relatie tot de wijziging van complexe handhaving die in 2019 wordt verwacht.
2. ODRN onderbesteding (166 V)
De organisatie en financiering van complexe vergunningverlening is aangepast. In de Berap
2018 is hierdoor al een bedrag van € 215.000 afgeraamd en structureel teruggestort naar de
deelnemers. Op basis van de afrekening 2018 blijft er ten opzichte van het verlaagde budget
nog een voordeel over van € 166.019. De verwachting is dat hier een structurele component
in zit. Daarom wordt bij de Berap 2019 een voorstel gedaan voor een verdere structurele
aframing van het budget.
3. Voorziening groot onderhoud J.S. de Jongplein (66 V)
Bij de aankoop van het pand J.S. de Jongplein van de Regio Rivierenland (RR) per eind 2018
is ook de aanwezige voorziening groot onderhoud van € 66.162 over geheveld vanuit de RR
naar de ODR. Aangezien deze voorziening is opgebouwd voor de werkzaamheden die nu in de
verbouwing worden uitgevoerd (o.a. reparatie dak) wordt bij de resultaatbestemming
voorgesteld om dit bedrag toe te voegen aan de reserve huisvesting en daarmee het
bouwkrediet aan te passen.
4. Vrijval restant reserve Doorlopende KwaliteitsOntwikkeling (28 V)
De reserve DKO is gevormd door een deel van het rekeningresultaat 2014 te doteren aan
deze bestemmingsreserve. Daarbij is aangegeven dat de reserve een looptijd had tot eind
2018. In 2018 heeft besluitvorming plaatsgevonden om € 90.000 hieruit beschikbaar te
stellen voor het project Verbeteren klantgerichtheid. Dat budget blijft in 2019 beschikbaar in
de reserve. Het resterende saldo van € 28.087 valt vrij in het jaarrekening resultaat 2018.
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5. Post onvoorzien (45 V)
De post onvoorzien is niet aangesproken. Er hebben zich geen calamiteiten voor gedaan die
de ODR daartoe aanleiding hadden gegeven.
6. Resterend exploitatie saldo (-67 N)
Het resterend explotiatie saldo is de optelsom van alle overige resultaten in de jaarrekening
2019. Dit betreft met name het saldo van de personele lasten / inhuur kosten ten opzichte
van het saldo van de opbrengsten. Vanwege de aantrekkende economie en arbeidsmarkt is er
weinig aanbod voor vast personeel, zeker bij benodigde specialisaties/specifieke kennis. Ook
geschikte inhuurkrachten zijn steeds moeilijker te vinden en inhuurtarieven stijgen. Hierdoor
is ook druk ontstaan op het financiële resultaat, hetgeen heeft geresulteerd in een nadeel van
€ 67.517 op dit onderdeel.
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Controleverklaring
CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT
A.

Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2018

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland
te Tiel gecontroleerd.
Naar ons oordeel:




geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en
de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva
van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland op 31 december 2018 in
overeenstemming met Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten
(BBV);
voldoen de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties
over 2018, vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf "De
basis voor ons afkeurend rechtmatigheidsoordeel", niet in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat deze bedragen
niet in overeenstemming zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen.

De jaarrekening bestaat uit:
1. de balans per 31 december 2018;
2. het overzicht van baten en lasten over 2018;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

De basis voor ons afkeurend rechtmatigheidsoordeel
In de jaarrekening zijn lasten verantwoord van in totaal € 1,7 miljoen die betrekking hebben
op ingekochte diensten van inhuurkrachten. De contracten die aan deze lasten ten grondslag
liggen bedragen totaal € 13,2 miljoen. In diverse gevallen is sprake van inkopen die, waar dat
wel vereist was, niet conform de Europese aanbestedingsregels hebben plaatsgevonden. Het
totaalbedrag van de rechtmatigheidsfout die hiermee samenhangt bedraagt € 5,8 miljoen.
De rechtmatigheidsfout overschrijdt het in de paragraaf "Materialiteit" genoemde percentage
voor fouten.
De basis voor ons oordeel bij de jaarrekening
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado),
het normenkader rechtmatigheid 2018 dat is vastgesteld door het algemeen bestuur en het
controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2018 vallen.
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Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Rivierenland
zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht
relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis
voor ons oordeel.
Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een
normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de
in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 160.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij
houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor
de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoel in
artikel 3 Bado.
Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens
onze controle geconstateerde afwijkingen die groter zijn dan € 8.000 rapporteren alsmede
kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere
informatie, die bestaat uit:








besluitvorming jaarstukken 2018;
inleiding jaarstukken 2018;
het jaarverslag, waaronder het totaaloverzicht, de programmaverantwoording en de paragrafen;
overzicht investeringen;
robuustheid ODR (in relatie tot KC 2.1);
procescriteria ODR (in relatie tot KC 2.1);
bijdrage deelnemers.
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Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip,
verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie
materiële afwijkingen bevat.
Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard
720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden
bij de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de
jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de
jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk
voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten
alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante
wet- en regelgeving, waaronder gemeentelijke verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals
opgenomen in het normenkader rechtmatigheid 2018.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en
de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van
materieel belang als gevolg van fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico’s vanuit de
reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen
en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico’s kunnen worden
opgevangen toelichten in de jaarrekening.
Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van
financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.
Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat
wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te
geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude
ontdekken.
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Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn
op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het normenkader rechtmatigheid 2018,
het Controleprotocol WNT 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:











het identificeren en inschatten van de risico’s
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten
of fraude
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude
niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen
het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt
groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen
van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met
als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling en
de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico’s vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel
op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou
kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico’s kan opvangen.
Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde
toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze
verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiele risico’s niet kan opvangen.
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen; en
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede
de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn
gekomen.

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de
controle van de jaarrekening van de gemeenschappelijke regeling, rekening houdend met de
invloed daarop van de aard en de significantie van de activiteiten van uitvoeringsorganisaties
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ten behoeve van de gemeenschappelijke regeling. Op basis hiervan hebben wij de aard en de
omvang bepaald van de uit te voeren werkzaamheden ten aanzien van deze uitvoeringsorganisaties.
Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren
zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Breda, 25 maart 2019
Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Was getekend
drs. R.G. de Kort RA
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BIJLAGEN
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Overzicht investeringen
Nummer Naam investering

Aanschafwaarde
1/1/18

Vermeerderingen

Vermin- Aanschafderingen waarde
31/12/18

Cum.
Afschrijvingen

Boekwaarde
1/1/18

Afschrijvingen

Rente

Kapitaal- Boeklasten
waarde
2018
31/12/18

7206001 Inrichting ODR gebouw
Pand JS de Jongplein 2
7206002 Tiel

233.438

-

-

233.438

61.666

171.773

15.616

-

15.616

156.157

-

2.500.000

-

2.500.000

-

-

-

-

-

2.500.000

Totaal Huisvesting
7205001 Aanschaf iPads
7205002 Aanschaf telefoons
Aanschaf nieuwe tele7205003 foons
Totaal ICT interne
overhead
Totaal

233.438 2.500.000 -

2.733.438 61.666

171.773 15.616

-

15.616

2.656.157

49.205
54.947

-

-

49.205
54.947

32.803
36.631

16.402
18.316

16.402
18.316

-

16.402
18.316

-

-

61.460

-

61.460

-

-

-

-

-

61.460

-

165.611

69.434

34.717

34.717

-

34.717

61.460

2.899.049 131.100 206.490 50.333

-

50.333

2.717.617

104.151 61.460

337.589 2.561.460 -
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Robuustheid ODR (in relatie tot KC 2.1)
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Toelichting op audit 2018
(kritieke massa en procescriteria)
Inleiding
Ook voor het boekjaar 2018 heeft in het Gelders Stelsel een audit plaatsgevonden op de kwaliteitscriteria 2.1. Alle Gelderse Omgevingsdiensten zijn beoordeeld. De audit heeft betrekking
op twee onderdelen. Het gaat om de kritieke massa (ook wel robuustheid genoemd) en procescriteria (de BIG-8).
De audit van 2018 is een zogenaamde hertoetsing. Dit betekent dat de deskundigheidsgebieden of thema’s waar we vorig jaar geel en rood op scoorden opnieuw bekeken zijn. Dit heeft
geleid tot een aantal positieve verschuivingen. Daarover leest u later meer.
Kritieke massa
De verschuivingen t.o.v. 2017 op de deskundigheidsgebieden zijn:
Vergunningverlening Milieu (van geel naar groen), Toezicht/ Handhaven bodem (van geel
naar groen), Afvalwater; indirecte lozingen (van rood naar geel) en Bodem, water en bouwstoffen (van rood naar geel) en Cultuurhistorie (van geel naar groen).
Voor het onderdeel kritieke massa zijn er geen rode scores in 2018. Er is een drietal gele scores. Geel betekent:
De OD voldoet niet volledig aan toepasselijke KC EN heeft reeds een verbeteractie in
uitvoering om hieraan te voldoen.
Zie hieronder om welke deskundigheidsgebieden het gaat en welke toelichting daarbij hoort.
Deskundigheidsgebied 7; Toezicht Groene wetten
Oordeel Gelderse audit: geel.
Er is voor dit deskundigheidsgebied voldoende werkaanbod gecreëerd. Daarnaast hebben we
inmiddels één medewerker die volledig voldoet aan de kwaliteitscriteria; opleiding, werkervaring, aanvullende kennis en frequentie. Er is een wervingsactie gestart voor een tweede medewerker. Deze persoon krijgt ook de benodigde opleidingen. Hiervoor wordt een individueel
opleidingsplan gemaakt. Zodra deze laatste verbeteractie is afgerond voldoet de ODR aan alle
eisen die bij dit deskundigheidsgebied horen.
Deskundigheidsgebied 18; Afvalwater (indirecte lozingen)
Oordeel Gelderse audit: geel.
Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen de ODRN, ODRA en de ODR om met elkaar
te gaan voldoen aan de criteria op dit deskundigheidsgebied. Deze afspraken worden in januari/februari 2019 vastgesteld door de dagelijkse besturen van de betreffende omgevingsdiensten. De ODR levert hiervoor twee toezichthouders, leidt ze op en laat ze de betreffende
werkzaamheden uitvoeren in de regio’s van genoemde diensten.
Daarnaast is over dit onderwerp ook een samenwerkingsovereenkomst tussen de drie genoemde omgevingsdiensten en het Waterschap Rivierenland in de maak. De afronding zal
naar verwachting plaatsvinden in januari 2019.
Deskundigheidsgebied 19; Bodem, water en bouwstoffen
Oordeel Gelderse audit: geel.
Het deskundigheidsgebied Bodem, water en bouwstoffen bestaat uit drie setjes van activiteiten. Deze weerspiegelen alle werkzaamheden van de bodemtaak die de ODR uitvoert voor
haar opdrachtgevers. De medewerkers die hieraan werken voldoen aan alle kwaliteitscriteria.
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Voor activiteit 1, 2 en 3 is er voldoende werkaanbod vanuit onze opdrachtgevers. Dit geldt
alleen niet voor activiteit 4 (Geohydrologie). Enkel daarom is de score op dit deskundigheidsgebied geel.
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Procescriteria ODR (in relatie tot KC 2.1)
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Procescriteria
Binnen het onderdeel procescriteria staan dezelfde thema’s t.o.v. 2017 op geel. Er hebben
verbeteracties plaatsgevonden, maar deze zijn niet voldoende om volledig groen te scoren
volgens de geldende eisen. Voor één onderdeel van het totaal blijft de score rood.
De kleuren geel en rood hebben binnen de audit de volgende betekenis:
Geel: OD voldoet niet volledig aan toepasselijke KC voor dit onderdeel van betreffend BIG-8
element EN heeft reeds een verbeteractie(s) in uitvoering om hieraan te voldoen.
Rood: OD voldoet niet volledig aan toepasselijke KC voor dit onderdeel van betreffend BIG-8
element.
Zie hieronder om welke thema’s het gaat en welke toelichting daarbij hoort.
1. Rapportage en evaluatie
Handelen op grond van de probleemanalyse; Vergunningverlening
Oordeel Gelderse audit: geel.
In het Beleidskader uitvoering VTH-taken is in grote lijnen een probleemanalyse opgenomen.
Deze wordt bij Vergunningverlening zowel voor bouwen als milieu toegepast. Deze probleemanalyse verdient een update en nadere detaillering (op onderdelen). Wel is in 2018 een aantal
beleids- en wetswijzigingen doorgevoerd.
Vergelijken prestaties met anderen
Oordeel Gelderse audit: geel.
De KPI’s worden in de trimesterrapportages (maraps) naar de deelnemers gecommuniceerd.
Daarbij vindt nog geen vergelijking plaats met de prestaties van anderen. Begin 2019 worden
binnen het stelsel voorstellen gedaan voor te hanteren normen bij de diverse KPI’s.
2. Strategisch beleidskader
Prioriteiten op basis van probleemanalyse; Vergunningverlening
Oordeel Gelderse audit: geel.
Zie hiervoor antwoord bij ‘1. Rapportage en evaluatie’.
4. Planning en control
(Personele) onafhankelijkheid waarborgen:
Oordeel Gelderse audit: rood.
Het uitgangspunt van personele onafhankelijkheid wordt in het VTH beleid van de ODR genoemd. Maar, is in de dagelijkse praktijk onvoldoende geborgd. Het advies vanuit de auditor
is om het roulatiesysteem Gelders Stelsel vast te stellen en te implementeren.
Kwaliteitsmanagement:
Oordeel Gelderse audit: geel.
De ODR heeft in 2018 weer een volgende stap gezet in het vormgeven van kwaliteitsmanagement. Onze kwaliteitsadviseur is lid van de Gelderse expertgroep Kwaliteit. Vanuit deze
functie is mede vormgegeven aan Gelders beleid en afspraken op het terrein van kwaliteit. De
uitvoering hiervan vindt door de kwaliteitsadviseur lokaal plaats.
De expertgroep Kwaliteit leverde eind 2018/begin 2019 een werkend instrumentarium op om
binnen de ODR het volgende te bereiken:
1. Een werkend kwaliteitsmanagementsysteem.
2. Een werkende BIG-8 cyclus, conform de kwaliteitscriteria.
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Daarnaast is in het concernplan van de ODR het thema kwaliteit verankerd. Dit is terug te
zien in een aantal essentiële projecten. Een mooi voorbeeld is het plan van aanpak Mavim
voor de professionalisering van processen.
Tevens worden binnen de ODR interne kwaliteitsaudits uitgevoerd (lees; interne controle) en
vindt in het primaire proces op collegiale toetsing plaats. Ook dit draagt bij aan het in beeld
brengen en verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening.

5. Voorbereiding
Protocollen en werkinstructies:
Oordeel Gelderse audit: geel.
Binnen de ODR heeft iedere afdeling protocollen en werkinstructies. We willen echter een professionaliseringsslag maken. Daarom zijn in 2018 voorbereidingen getroffen om 1) werkprocessen goed in beeld te krijgen en 2) om op basis daarvan processen te verbeteren en
tot actuele en uniforme protocollen en werkinstructies te komen. Hieraan ligt een projectaanpak ten grondslag.
Communicatie, informatie en afstemming:
Oordeel Gelderse audit: geel.
De basis van overleg binnen de ODR is vanaf de start de interne overlegstructuur. De memo
hierover bevat o.a. over bilateralen, team- en afdelingsoverleg, MT-overleg, coordinatorenoverleg, organisatiebrede bijeenkomsten, vakberaad e.d. Er bestaat ook een zogenaamde
externe overlegstructuur: DB/ AB, OGO en BOGO. De afgelopen jaren (en ook in 2018) zijn
deze structuren verder uitgegroeid met andere noodzakelijke overleggen; intern (tussen afdelingen/ teams, in (en tussen) projecten e.d.), maar ook extern (opdrachtgevers; portefeuillehouders, ambtelijk opdrachtgevers, afdelingen RO e.d.). Vooral op basis van (wederzijdse)
behoefte en nieuwe inzichten.
7. Monitoren
Monitoren en rapporteren:
De ODR heeft in 2018 een forse inhaalslag gemaakt met betrekking tot de implementatie van
de KPI’s. Momenteel worden dertien van de achttien (Gelderse) KPI’s gemonitord. Twee van
de vijf ontbrekende KPI’s staan binnen het Gelders stelsel ter discussie. Hier heeft de ODR
nog geen tijdsinvestering op gedaan. De drie overige KPI’s zijn momenteel technisch nog niet
op te leveren door de ODR.
Over de KPI’s vindt periodiek rapportage plaats naar de deelnemers.
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Bijdrage deelnemers

Deelnemer
DVO
DVO
DVO
DVO
DVO
DVO
DVO
DVO
DVO
DVO
DVO

bijdrage
bijdrage
bijdrage
bijdrage
bijdrage
bijdrage
bijdrage
bijdrage
bijdrage
bijdrage
bijdrage

Gemeente Buren
Gemeente Culemborg
Gemeente Geldermalsen
Gemeente Lingewaal
Gemeente Maasdriel
Gemeente Neder-Betuwe
Gemeente Neerijnen
Gemeente Tiel
Gemeente West Maas en Waal
Gemeente Zaltbommel
Provincie Gelderland

Overige bijdragen
Bijdrage Gelderse omgevingsdiensten
Subsidies
Overige baten

Bijdrage
BERAP
2018
2.079.452
1.251.614
1.800.460
264.716
1.654.284
1.471.816
782.684
883.658
1.690.454
2.068.561
337.110

Betaald
DVO
2.242.975
1.391.980
1.686.129
347.556
1.760.233
1.482.269
903.944
896.329
1.949.172
2.329.797
441.881

377.767
397.783
152.770
180.286
0
478.916
14.815.345 16.489.250

De totale bijdrage is als gevolg van de toename van de dienstverlening gestegen. Met name
de groei van de bouwtaken heeft gezorgd voor meer inzet van de ODR. Met de invoering van
de outputfinanciering bestaat er een duidelijke relatie tussen de geleverde diensten en de
deelnemersbijdrage. In de afzonderlijke programma’s is te zien dat de geleverde diensten fors
hoger zijn dan begroot.
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