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Besluitvorming programmabegroting 2020 

 

Procedure 

De programmabegroting kent de volgende bestuurlijke procedure: 

 

 

 

 

De deelnemers kunnen tot uiterlijk 7 juni 2019 schriftelijk een zienswijze 

indienen bij het Dagelijks Bestuur. 

24 juni 2019 beslist het algemeen bestuur over de programmabegroting. 
Daarbij worden de eventuele zienswijzen betrokken die door de 
deelnemers zijn ingediend.  
 

24 juni 2019  Vaststelling begroting 2020 door het Algemeen Bestuur 

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland,  

 

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur tot vaststelling van de programmabegroting 
2020, 

 

BESLUIT: 

 

1. De begroting van lasten en baten op de programma’s voor het jaar 2020 vast te 
stellen; 

2. De meerjarenbegroting 2021-2023 voor kennisgeving aan te nemen. 
 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 24 juni 2019. 

 

 

de voorzitter,      de secretaris, 

 

 

 

  

--------------------      ----------------- 

C.A.H. Zondag      A. Schipper 

 

 

 

Januari - maart 2019   Ambtelijke voorbereiding 

18 maart 2019 Technische behandeling door hoofden financiën 

18 maart 2019  Behandeling door het Dagelijks Bestuur 

19 maart 2019  Mogelijkheid tot indienen van zienswijzen 

24 juni 2019  Behandeling in het Algemeen Bestuur 

25 juni 2019  Inzending vastgestelde begroting naar Ministerie BZK 
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Inleiding programmabegroting 2020 

 

Inleiding 

Hierbij bieden we u de ontwerp programmabegroting 2020 aan van de Omgevingsdienst 

Rivierenland (ODR). Op grond van artikel 29 lid 2 van de gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Rivierenland dient voor 15 april van het jaar volgend op het jaar waarvoor 

zij dient een ontwerpbegroting te worden toegezonden aan provinciale staten en 

gemeenteraden. 

 

In de vergadering van het algemeen bestuur van 24 juni 2019 worden tegelijkertijd de 

jaarstukken 2018 en de programmabegroting 2020 behandeld. Dit geeft een totaal beeld van 

de ontwikkelingen die de ODR door maakt. In deze begroting zijn de voorstellen die bij de 

jaarstukken worden gedaan doorgevoerd. 

 

Uitgangspunten 

De begroting 2020 heeft als vertrekpunt het bestaande structurele beleid 2019. Vastgestelde 

beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2019 (en volgende jaren), 

zijn in de begroting 2020 verwerkt. In de financiële begroting zijn de uitgangspunten volledig 

opgenomen. De meerjarenraming is op basis van constante prijzen geraamd. 

 

De programmabegroting laat een ontwikkeling zien van € 550.573. Het resultaat is toegelicht 

in de financiële begroting. 

 

Ontwikkelingen deelnemersbijdrage 

Bij het berekenen van de deelnemersbijdragen is als basis de Bestuursrapportage 2018 

gehanteerd. Daarbij zijn de structurele effecten toegevoegd van het beleid dat sindsdien is 

vastgesteld. Aangezien de meeste werkplannen 2019 ten tijde van het opstellen van de 

begroting nog niet zijn vastgesteld door de deelnemers, zijn alle werkplannen nog niet 

financieel verwerkt in de begroting. Dit gebeurt bij de berap 2019. 

 

Prijsindexaties 

In deze begroting zijn in de prijsindexaties voor het eerst ook de correcties van het lopende 

jaar (2019) verrekend. Daarbij wordt aangesloten op de betreffende jaarschijven in de 

septembercirculaire 2018, waarin voor het eerst een meerjarige toekomstprognose is 

opgenomen. Hierdoor wordt in de begroting een reëler beeld geschetst van de uurtarieven in 

het begrotingsjaar. 

 

KPI’s 

In deze begroting zijn voor het eerst de KPI’s opgenomen die in het Gelderse stelsel worden 

gehanteerd. Binnen het stelsel worden in 2019 afspraken gemaakt over de normen per KPI. 

Tot die tijd spreken we de ambitie uit om het resultaat 2018 minimaal te evenaren, tenzij er 

bij de betreffende KPI een aparte ambitie voor 2020 is beschreven. 

 

Leeswijzer 

De programmabegroting bestaat uit de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 – 2023, 

de paragrafen, de financiële begroting en de bijlagen. In de programmabegroting vindt u de 

programmavoornemens die uitgewerkt zijn in de vorm van de drie W-vragen, Wat willen we 

bereiken, Wat gaan we daarvoor doen en Wat mag het kosten. De voortgang over deze 

onderwerpen zullen we presenteren in de Bestuursrapportage 2019. 

 

In de financiële begroting vindt u de toelichting op het resultaat en het Overzicht van baten 

en lasten op programma niveau. In de bijlagen vindt u achtereenvolgens de opbouw van het 

uurtarief en het overzicht van de bijdrage per deelnemer.  
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PROGRAMMABEGROTING 
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Totaal overzicht 

PROGRAMMA’S  
 
  

 

1. Vergunningverlening 

 

2. Toezicht en handhaving 

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 

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 en 
projecten ketentoezicht 

2. Efficiënt proces van toezicht en handhaving 
3. Toezichtsplannen en brancheanalyses als 

basis voor toezicht 
4. Verbeteren professionaliteit toezichthouders 
5. Piket neemt toe in belang 
6. Meer strafrechtelijke aanpak, naast 

bestuurlijk bestraffend optreden 

3. Advisering 4. Stelseltaken/Ketentoezicht 

Te bereiken effect 

De ODR stelt zich tot doel om adequaat advies 

te verstrekken op het gebied van bijvoorbeeld 

geluid, bodem, lucht, monumenten, archeologie 

en externe veiligheid aan de gemeenten en de 

provincie omtrent 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 de ‘omgevingswet 

gedachte. 

3. Verbinding zoeken met opdrachtgevers 

en portefeuillehouders bij majeure en 

politiek gevoelige dossiers. 

4. Door ontwikkelen van de 

informatiehuishouding en een 

informatiebeleidsplan opstellen. 

Te bereiken effect 

Vanuit het Rijk worden – via de landelijke 

checklist - 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. Maken van 

risicoanalyses en het stellen van 

prioriteiten in de ketenaanpak bij 

asbest, verontreinigde grond, E-waste 

en synthetische drugs.   

2. Gericht nader onderzoek doen naar 

risicobedrijven in de risicovolle ketens 

3. Kunnen optreden bij gegrond 

vermoeden. Door handhaving malafide 

ketenactoren aanpakken. 

4. Dit alles in samenwerking met de zeven 

OD’s en de ketenpartners. 
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Programma 1: Vergunningverlening 

 

 

 Wat willen we bereiken? 

 
 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) 

 

 Wat gaan we er voor doen? 

 
 Inhoud van het programma 

De afdeling Vergunningverlening van de ODR handelt uit naam van de deelnemers 

aanvragen van omgevingsvergunningen af. Dit doen we op een juiste, tijdige en 

kwalitatief goede manier.  

Speerpunten Prestatie indicator 

Bestuurlijke sturing op strategie 

en afstemming op ruimtelijke 

mogelijkheden/ambities. 

Frequent overleg bestuur/beleid/uitvoering. 

Uitvoeren afspraken 

opdrachtgevers. 

Opdrachtgevers zijn tevreden over de dienstverlening. 

 Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten 

 Onderwerp Essentie ervan 

 Kwaliteit Om goede en adequate uitvoering te kunnen geven 

aan vergunningverlening is de deskundigheid van de 

vergunningverleners essentieel. Per 2016 heeft de 
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ODR invulling gegeven aan de huidige 

kwaliteitscriteria, de Kwaliteitscriteria 2.1. Hiermee is 

geborgd dat de ODR zowel kwalitatief als kwantitatief 

voldoende kennis, kunde en geschoold personeel in 

huis heeft, krijgt en houdt om goede vergunningen te 

verlenen. 

In 2020 zal verder gewerkt worden aan het 

inhoudelijk (zowel qua inhoudelijke toetsing als qua 

juridische vorm) verbeteren van de werkzaamheden. 

 Geitenhouderijen en gezondheid In Nederland is de afgelopen jaren veel meer 

aandacht gekomen voor de risico’s voor de 

volksgezondheid van het houden van geiten. Waarbij 

het nog onduidelijk is hoe groot de risico’s zijn en hoe 

de landelijke overheid er mee om wil gaan. 

 

In veel provincies, waaronder Gelderland, zijn dan ook 

maatregelen getroffen. Ook bij de gemeenten in 

Rivierenland, is er bestuurlijke aandacht voor. 

 

De ODR heeft als vergunningverlenende en 

toezichthoudende instantie een belangrijke rol op het 

gebied van het houden van geiten. De ODR vult deze 

rol in nauw overleg met het bevoegd gezag in. 

 Privatisering Bouwtoezicht Het Rijk werkt aan een nieuw stelsel voor de 

bouwregelgeving, passend binnen de 

maatschappelijke discussie over kwaliteitsverbetering 

in de bouw. De belangrijkste verandering is dat 

opdrachtgevers in de toekomst zelf hun inhoudelijke 

(denk aan constructies, Bouwbesluit) kwaliteitsborging 

moeten regelen. De overheid blijft verantwoordelijk 

voor aspecten als welstand, ruimtelijke inpassing, 

monumenten, veiligheid voor de omgeving van de 

bouwplaats. Hiermee samenhangend is de discussie 

over de financiering van het bouwvergunningstelsel, 

ofwel de leges voor bouwkosten.  

 

In januari 2019 is er een bestuursakkoord gesloten 

tussen de diverse betrokken overheden over hoe de 

invoering 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). 

 

De ODR zal, zodra er meer duidelijk is, onderzoeken 

wat de gevolgen zijn voor haar opdrachtgevers en de 

ODR zelf van deze wet. En haar opdrachtgevers 

hierover informeren en adviseren. 
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KPI’s 
 

KPI Omschrijving KPI 

Resultaat 

2018 

Ambitie 

2020 

        

Nr. Vergunningen     

1a. % actuele milieuvergunningen (op basis van leeftijd) 76% ≥76% 

2a. % tijdigheid, vergunningen 99% ≥99% 

 
1a. % Actuele milieuvergunningen (op basis van leeftijd) 

Deze kpi geeft aan welk percentage van de inrichtingen beschikt over een vergunning die niet 

ouder is dan 10 jaar, of dat de voorschriften nog steeds toereikend zijn. 

 

2a. % Tijdigheid, vergunningen 

Deze kpi geeft het percentage weer van de vergunningen die binnen de wettelijke termijn 

verstrekt zijn.  

 

Wat mag het kosten? 

 

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma. 

 

 
  

Toelichting op de financiën 

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting en toelichting 

daarop. 

  

Vergunningverlening

Ontwerp 

jaarrekening 

2018

Primitieve 

Begroting 

2019

Begroting 

2019 na 

wijziging

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Lasten

Structureel 4.027.805     3.586.237    3.159.475    3.284.064    3.284.064    3.284.064    3.284.064    

Incidenteel 15.925          15.925         15.925         15.925         15.925         15.925         15.925         

Overzicht

Overhead 1.139.861     1.090.271    1.053.736    1.082.510    1.082.510    1.082.510    1.082.510    

Heffing vennootschapsbelasting -                -               -               -               -               -               -               

Bedrag onvoorzien -                14.000         14.000         14.000         14.000         14.000         14.000         

Totale lasten 5.183.590 4.706.433 4.243.136 4.396.499 4.396.499 4.396.499 4.396.499

Baten

DVO Gemeente Buren 736.134        735.716       669.880       694.001       694.001       694.001       694.001       

DVO Gemeente Culemborg 508.142        436.684       402.150       416.631       416.631       416.631       416.631       

DVO Gemeente Maasdriel 657.171        546.057       429.232       444.687       444.687       444.687       444.687       

DVO Gemeente Neder-Betuwe 591.869        470.337       471.070       488.031       488.031       488.031       488.031       

DVO Gemeente Tiel 128.369        299.516       125.393       129.908       129.908       129.908       129.908       

DVO Gemeente West Betuwe 1.118.118     847.788       873.289       904.734       904.734       904.734       904.734       

DVO Gemeente West Maas en Waal 733.822        501.292       533.014       552.207       552.207       552.207       552.207       

DVO Gemeente Zaltbommel 715.377        685.842       645.418       668.657       668.657       668.657       668.657       

DVO Provincie Gelderland 7.267            167.276       109.741       113.693       113.693       113.693       113.693       

Gelderse omgevingsdiensten -                -               -               -               -               -               -               

Overige baten 48.252          -               -               -               -               -               -               

Totale baten 5.244.519 4.690.508 4.259.187 4.412.549 4.412.549 4.412.549 4.412.549

Saldo 60.928 -15.925 16.051 16.050 16.050 16.050 16.050

Mutaties reserves:

Toevoegingen -                -               -               -               -               -               

Onttrekkingen 15.925          15.925         15.925         15.925         15.925         15.925         15.925         

Saldo na reserve mutaties 76.853 0 31.976 31.975 31.975 31.975 31.975
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Programma 2: Toezicht en handhaving 

 
 

 

 Wat willen we bereiken? 

 
  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. Daarnaast wordt er indien 

de sanctie strategie daar om vraag conform de Landelijke Handhaving Strategie (LHS) 

meer strafrechtelijke opgetreden en ook bestuursrechtelijk bestraffend. 

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 gaan we er voor doen? 

  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 

met de deelnemers. 

Mate waarin het afgesproken jaarprogramma is 

gerealiseerd uitgedrukt in aantallen producten 

Optimaal proces van toezicht en 

handhaving. 

% besteding productieve uren aan controles in het 

veld en afhandeling binnen de vastgestelde kentallen.  

Op peil houden professionaliteit 

toezichthouders. 

Mate waarin wordt voldaan aan de landelijke 

kwaliteitseisen die gelden op grond van de in 2016 
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vastgestelde gemeentelijke en provinciale 

kwaliteitsverordeningen. Ook voor nieuwe 

medewerkers 

 Belangrijke ontwikkelingen en aandachtspunten 

 Onderwerp Essentie ervan 

 Werkprogramma's 2020 

 

 

Bij het opstellen van het werkprogramma 2020 wordt 

rekening gehouden met de opgedane ervaringen uit 

eerdere jaren. Het totale werkprogramma voor de 

ODR bestaat uit de optelsom van de deelprogramma’s 

die voor de deelnemers worden uitgevoerd. De ODR 

maakt voor alle deelnemers een voorstel voor een 

uitvoeringsprogramma 2020. Dit voorstel wordt 

besproken met de deelnemers en waar nodig wordt 

lokaal maatwerk toegepast. 

Thema’s die naar verwachting in omvang zullen 

toenemen zijn energie, bodemkwaliteit en lichtemissie 

bij glastuinbouw. De groei in de sector bouwnijverheid 

zal, mede door het eerder gesignaleerde 

vertragingseffect nog lange tijd impact hebben op het 

werkvolume bij bouwtoezicht. De reeds waarneembare 

groei in toezicht op asbest gerelateerde meldingen zal 

in 2020 verder doorzetten. 

 Risico gestuurd toezicht Het risico- en informatie gestuurd toezicht wordt 

verder doorontwikkeld, echter in een deels andere 

vorm. Activiteiten in een hogere risicocategorie 

worden intensiever gecontroleerd dan activiteiten in 

een lagere risicocategorie. Deze toezichtfrequentie 

vormt samen met het inrichtingenbestand de kern van 

het werkprogramma toezicht milieu.  

Voor meer branches zijn brancheanalyses opgesteld. 

Zowel de toezichtsplannen per individueel bedrijf als 

de brancheanalyses zullen in toenemende mate 

bepalend worden voor de uitvoering van het toezicht, 

zowel in aard van de controle als in frequentie. 

Signalen vanuit ketentoezicht vragen om maatwerk 

die een steeds verdergaande en meervoudige aanpak 

vraagt, bestuursrechtelijke corrigerend, 

bestuursrechtelijk bestraffend en strafrechtelijk.   

 Kwaliteit Om goed en adequaat uitvoering te kunnen geven aan 

de toezicht- en handhavingstaak zijn deskundige 

medewerkers nodig. Door middel van opleiding en 

scholing wordt ervoor gezorgd dat de medewerkers 

van de afdeling Toezicht & Handhaving blijven voldoen 

aan de geldende kwaliteitseisen. 

De meervoudige aanpak van overtredingen vraagt om 

andere vaardigheden, waarop de medewerkers 

getraind worden. Een belangrijk aandachtspunt hierbij 

is diepgaand administratief toezicht. 
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KPI’s 

KPI Omschrijving KPI 

Resultaat 

2018 

Ambitie 

2020 

        

  Toezicht     

4a. 

% van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen 

werkprogramma (bouw) 89% ≥100% 

4b. 

% van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen 

werkprogramma (milieu) 118% ≥100% 

5a. 

% klachten dat binnen 2 weken in behandeling is genomen en 

de vervolgactie is bepaald 57% ≥57% 

        

  Handhaving  (succesvol afdwingen)     

6a. % van herstelde overtredingen na vooraankondiging 66% ≥66% 

6b. % van herstelde overtredingen na handhavingsbesluit 64% ≥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. 

 

Ambitie 2020: 

De ambitie is om de geraamde productie uit de werkprogramma’s minimaal te realiseren. 

 

4b. % van geplande bezoeken afgezet tegen geplande aantallen werkprogramma 

(milieu) 

 Uitvoering projecten 

ketentoezicht 

De ODR voert binnen het Gelderse stelsel de 

stelseltaak programmering ketentoezicht uit, maar 

levert – net als de andere diensten in Gelderland - ook 

een bijdrage aan de uitvoering van het programma. 

De afdeling Toezicht en Handhaving reserveert 

jaarlijks 1,2 fte formatieruimte voor de uitvoering van 

de Gelderse ketenprojecten. 

Voor 2020 zal deze werkwijze zijn vervolg krijgen, de 

ontwikkelde methoden hebben hun meerwaarde 

bewezen. Wel zal blijvend aandacht worden besteed 

aan de follow-up (interventies) door de eigen en 

andere omgevingsdiensten in de vorm van concrete 

toezicht-, of handhaving acties. (zie ook bij risico 

gestuurd toezicht). 

 Piket De belasting op piket neemt langzaam maar gestaag 

toe. Vooral de toename in het aantal dumpingen van 

restafval synthetische drugs en incidenten met asbest 

zijn zorgwekkend. Kostenverhaal is daarbij een  

aandachtspunt en brengt risico’s met zich mee op 

casus niveau. 
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Deze kpi geeft het percentage weer van het werkelijke aantal milieucontroles ten opzichte van 

het werkprogramma. 

 

Ambitie 2020: 

De ambitie is om de geraamde productie uit de werkprogramma’s minimaal te realiseren. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 

Wat mag het kosten? 

 

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma. 

 

 
 

Toelichting op de financiën 

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting en toelichting 

daarop. 

  

Toezicht en handhaving

Ontwerp 

jaarrekening 

2018

Primitieve 

Begroting 

2019

Begroting 

2019 na 

wijziging

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Lasten

Structureel 3.751.571     3.012.084    3.372.974    3.510.715    3.510.715    3.510.715    3.510.715    

Incidenteel 40.087          -               -               -               -               -               -               

Overzicht

Overhead 991.803        1.062.560    1.214.286    1.245.694    1.245.694    1.245.694    1.245.694    

Heffing vennootschapsbelasting -                -               -               -               -               -               -               

Bedrag onvoorzien -                14.000         14.000         14.000         14.000         14.000         14.000         

Totale lasten 4.783.461 4.088.644 4.601.260 4.770.409 4.770.409 4.770.409 4.770.409

Baten

DVO Gemeente Buren 636.870        628.893       650.304       673.964       673.964       673.964       673.964       

DVO Gemeente Culemborg 404.952        364.406       392.679       406.966       406.966       406.966       406.966       

DVO Gemeente Maasdriel 476.641        417.512       521.162       540.124       540.124       540.124       540.124       

DVO Gemeente Neder-Betuwe 447.898        485.384       470.775       487.903       487.903       487.903       487.903       

DVO Gemeente Tiel 441.620        261.118       383.116       397.055       397.055       397.055       397.055       

DVO Gemeente West Betuwe 865.441        739.099       929.192       962.998       962.998       962.998       962.998       

DVO Gemeente West Maas en Waal 520.032        437.026       536.384       555.899       555.899       555.899       555.899       

DVO Gemeente Zaltbommel 766.290        666.707       656.985       680.888       680.888       680.888       680.888       

DVO Provincie Gelderland 270.604        88.499         108.554       112.504       112.504       112.504       112.504       

Gelderse omgevingsdiensten -                -               -               -               -               -               -               

Overige baten 141.505        -               -               -               -               -               -               

Totale baten 4.971.853 4.088.644 4.649.151 4.818.301 4.818.301 4.818.301 4.818.301

Saldo 188.392 0 47.891 47.892 47.892 47.892 47.892

Mutaties reserves:

Toevoegingen -                -               -               -               -               -               -               

Onttrekkingen 40.087          -               -               -               -               -               -               

Saldo na reserve mutaties 228.479 0 47.891 47.892 47.892 47.892 47.892
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Programma 3: Advisering 

 
 

 

Wat willen we bereiken? 

 
  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 

maar ook van 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). Specifiek is onder andere wet –

en regelgeving zoals het Besluit bodembeheer, Besluit luchtkwaliteit, de Wet 

geluidshinder en de Flora en Fauna wet. Er wordt in 2019 verder voorgesorteerd op de 

invoering van de Omgevingswet. 

 

Wat gaan we er voor doen? 

 
 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; 

 in opdracht beleidsontwikkelingen worden gefaciliteerd; 

 zaken op het gebied van juridische handhaving, voorlopige voorzieningen, bezwaar, 

beroep, hoger beroep en WOB verzoeken worden behandeld; 

 de administratief en ondersteunende werkzaamheden binnen de ODR worden 

uitgevoerd, en; 

 de applicaties en informatievoorziening die de ODR gebruikt, worden beheerd en 

doorontwikkeld. 

Speerpunten Prestatie indicator 

Verstrekken integrale adviezen 

aan opdrachtgevers 

Binnen afgesproken termijnen leveren van advies dat 

voldoet aan de kwaliteitscriteria. 
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Behandeling juridische zaken   Handhavingszaken en bezwaar- en beroepszaken 

worden adequaat en binnen gestelde termijnen 

afgehandeld. 

Ondersteuning  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. 

 Informatievoorziening  De applicaties die de ODR gebruikt, ondersteunen 

de medewerkers om goed het werk uit te voeren 

en informatie te registreren. 

 Medewerkers kunnen beschikken over GEO 

informatie. 

 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 een aantal gemeenten in 

Rivierenland archeologische werkzaamheden die door 

deze gemeenten aanvullend worden gefinancierd. 

Daarnaast voert de ODR voor alle gemeenten in 

Rivierenland het uitvoeringsprogramma archeologie uit 

en ontvangt daarvoor een provinciale subsidie. 

 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 
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KPI’s 

KPI Omschrijving KPI 

Resultaat 

2018 

Ambitie 

2020 

        

  Advies     

8. % beschikkingen, dat overeind blijft in juridische procedures 85% ≥85% 

9. 

% externe adviezen, dat binnen de afgesproken termijn geleverd 

is 28% ≥80% 

 

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. 

 

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. In het resultaat 2018 zitten zowel de reguliere 

standaardadviezen als de complexe adviezen. 

 

Ambitie 2020: 

We zorgen ervoor dat we deze KPI in 2020 kunnen monitoren op alleen de reguliere 

standaardadviezen. Daarvoor zetten we de ambitie voorlopig op 80% (in afwachting van de 

nieuwe stelsel normen). 

 

  

en beroepsprocedures. 

 Goede en betrouwbare 

basisinformatie 

Informatie uit een aantal basisregistraties worden 

zoveel als mogelijk aan medewerkers beschikbaar 

gesteld. Daarnaast is een GEO-informatiesysteem 

beschikbaar met zoveel mogelijk thema-specifieke 

kaartlagen. Dit zijn kaartlagen op het gebied van 

archeologie, bodem, flora en fauna/natuur etc. De 

management informatie is betrouwbaar en wordt 

maandelijks aan de opdrachtgevers verstrekt. 
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Wat mag het kosten? 

 

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma. 

 

 
 

Toelichting op de financiën 

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting en toelichting 

daarop. 

 

  

Specialisten en advies

Ontwerp 

jaarrekening 

2018

Primitieve 

Begroting 

2019

Begroting 

2019 na 

wijziging

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Lasten

Structureel 4.012.910     4.006.684    4.068.922    4.235.435    4.235.435    4.235.435    4.235.435    

Incidenteel 48.245          -               -               -               -               -               -               

Overzicht

Overhead 1.204.816     1.262.913    1.368.953    1.404.247    1.404.247    1.404.247    1.404.247    

Heffing vennootschapsbelasting -                -               -               -               -               -               

Bedrag onvoorzien -                14.000         14.000         14.000         14.000         14.000         14.000         

Totale lasten 5.265.971 5.283.597 5.451.875 5.653.682 5.653.682 5.653.682 5.653.682

Baten

DVO Gemeente Buren 807.323        817.719       746.349       775.179       775.179       775.179       775.179       

DVO Gemeente Culemborg 445.347        473.819       453.340       470.852       470.852       470.852       470.852       

DVO Gemeente Maasdriel 592.170        611.962       604.448       627.797       627.797       627.797       627.797       

DVO Gemeente Neder-Betuwe 416.568        515.612       539.828       560.680       560.680       560.680       560.680       

DVO Gemeente Tiel 274.243        339.518       343.947       357.233       357.233       357.233       357.233       

DVO Gemeente West Betuwe 886.350        961.015       1.046.383    1.086.803    1.086.803    1.086.803    1.086.803    

DVO Gemeente West Maas en Waal 648.242        568.242       614.693       638.438       638.438       638.438       638.438       

DVO Gemeente Zaltbommel 780.500        784.780       748.115       777.014       777.014       777.014       777.014       

DVO Provincie Gelderland 164.010        63.209         127.185       132.098       132.098       132.098       132.098       

Gelderse omgevingsdiensten -                -               -               -               

Subsidie Archeologie 26.667          43.848         43.848         43.848         43.848         43.848         43.848         

Subsidie Externe veiligheid 153.619        103.873       103.873       103.873       103.873       103.873       103.873       

Overige baten 252.773        -               -               -               -               -               -               

Totale baten 5.447.812 5.283.597 5.372.009 5.573.815 5.573.815 5.573.815 5.573.815

Saldo 181.841 0 -79.866 -79.867 -79.867 -79.867 -79.867

Mutaties reserves:

Toevoegingen -                -               -               -               -               -               -               

Onttrekkingen 48.245          -               -               -               -               -               -               

Saldo na reserve mutaties 230.086 0 -79.866 -79.867 -79.867 -79.867 -79.867
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Programma 4: Stelseltaken/Ketentoezicht 

 
 

 

Wat willen we bereiken? 

 
 Doel 

Het Programma Stelseltaken betreft de werkzaamheden die binnen het stelsel van de 7 

Gelderse omgevingsdiensten gezamenlijk worden uitgevoerd. Deze werkzaamheden 

worden onderling financieel verrekend.  Opdrachtgevers van het programma zijn de 

zeven directeuren van omgevingsdiensten in Gelderland. Gemandateerd opdrachtgever 

is de directeur van de ODR. 

De ODR neemt binnen het stelsel het onderwerp Ketentoezicht voor haar rekening. 

Ketentoezicht richt zich 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 

 Algemene Wet Bestuursrecht 

 

Wat gaan we er voor doen? 

 
 Inhoud van het programma 

Er wordt een jaarplan Ketentoezicht 2020 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 2020 wordt ingezet op toezicht en handhaving in de volgende ketens: 

 E-waste (elektronica-afval): interventies bij risicoactoren o.b.v. de in 2019 

te maken tactische analyse “ketenaanpak E-waste” 

 Asbest: o.b.v. landelijke afspraken en bottom-up na behandeling in het GAIT 

(Gelders asbest interventieteam); 

 Verontreinigde grond: interventies bij risicoactoren o.b.v. de risico Top 101 

uit de “actualisatie ketenaanpak verontreinigde grond ”uit 2019; 

 Synthetische drugs: In RIEC-verband (Regionaal Informatie en Expertise 

Centrum) wordt met de Gelderse Handhavingspartners projectmatig ingezet op 

het krijgen van zicht op indicatoren/kenmerken die wijzen op productie van 

synthetische drugs en op netwerken in de keten synthetische drugs; 

 Ad-hoc inzet in ketenprojecten o.b.v. behoefte van Gelderse 

Omgevingsdiensten. 

Speerpunten Prestatie indicator 
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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 E-waste; 

Gericht nader onderzoek kunnen 

doen (interventie) 

Op basis van de risico analyses kan gefundeerd 

gekozen worden voor interventies. 

Naar verwachting worden 65 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 2020 wordt een Jaarplan Ketentoezicht 

vastgesteld. Het jaarplan is gebaseerd op de 

evaluatie van het jaarplan 2019.  

 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. 

 Samenhang met andere 

programma’s 

Het Jaarprogramma Ketentoezicht 2020 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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Wat mag het kosten? 

 

De tabel geeft een totaaloverzicht van de financiën van dit programma. 

 

 
 

Toelichting op de financiën 

De financiële verschillenanalyse vindt u bij het onderdeel de financiële begroting en toelichting 

daarop. 

  

Stelseltaken/Ketentoezicht

Ontwerp 

jaarrekening 

2018

Primitieve 

Begroting 

2019

Begroting 

2019 na 

wijziging

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2023

Lasten

Structureel 560.900        544.207       695.887       716.661       716.661       716.661       716.661       

Incidenteel -                -               -               -               -               -               -               

Overzicht

Overhead 92.529          125.044       112.469       117.950       117.950       117.950       117.950       

Heffing vennootschapsbelasting -                -               -               -               -               -               

Bedrag onvoorzien -                3.000           3.000           3.000           3.000           3.000           3.000           

Totale lasten 653.429 672.251 811.356 837.611 837.611 837.611 837.611

Baten

DVO Gemeente Buren 62.647          40.854         68.589         70.491         70.491         70.491         70.491         

DVO Gemeente Culemborg 33.540          23.672         36.924         37.924         37.924         37.924         37.924         

DVO Gemeente Maasdriel 34.251          24.979         37.798         38.810         38.810         38.810         38.810         

DVO Gemeente Neder-Betuwe 25.934          10.952         27.722         28.575         28.575         28.575         28.575         

DVO Gemeente Tiel 52.097          16.962         55.119         56.885         56.885         56.885         56.885         

DVO Gemeente West Betuwe 67.721          48.212         74.601         76.615         76.615         76.615         76.615         

DVO Gemeente West Maas en Waal 47.077          28.390         51.281         52.736         52.736         52.736         52.736         

DVO Gemeente Zaltbommel 67.631          38.678         73.433         75.546         75.546         75.546         75.546         

DVO Provincie Gelderland -                142.520       -               -               -               -               -               

DVO Omgevingsdienst Regio Arnhem 96.289          60.863         91.936         95.305         95.305         95.305         95.305         

DVO Omgevingsdienst Regio Nijmegen 65.801          49.317         72.171         74.816         74.816         74.816         74.816         

DVO Omgevingsdienst Veluwe Ijssel 50.964          43.699         46.404         48.104         48.104         48.104         48.104         

DVO Omgevingsdienst Noord Veluwe 45.326          41.563         37.195         38.558         38.558         38.558         38.558         

DVO Omgevingsdienst De Vallei 55.518          45.424         70.851         73.447         73.447         73.447         73.447         

DVO Omgevingsdienst Achterhoek 83.886          56.166         67.332         69.799         69.799         69.799         69.799         

Overige baten 36.387          -               -               -               -               -               -               

Totale baten 825.067 672.251 811.356 837.611 837.611 837.611 837.611

Saldo 171.637 0 0 0 0 0 0

Mutaties reserves:

Toevoegingen -                -               -               -               -               -               -               

Onttrekkingen -                -               -               -               -               -               -               

Saldo na reserve mutaties 171.637 0 0 0 0 0 0
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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 het is afgesproken dat de paragrafen 

worden benoemd en degenen die van toepassing zijn voor de Omgevingsdienst Rivierenland 

worden opgenomen en uitgewerkt. 

 

Paragraaf Actie 

a. lokale heffingen; n.v.t. 

b.  weerstandsvermogen en risicobeheersing; Opgenomen 

c.  onderhoud kapitaalgoederen; Opgenomen 

d.  financiering; Opgenomen 

e.  bedrijfsvoering; Opgenomen 

f.  verbonden partijen; n.v.t. 

g. grondbeleid. 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 wat staat voorgeschreven in 

het 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 ten aanzien van het beleid worden gesteld dat het weerstandsvermogen 

uiteindelijk in 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. 

 

Voor de begroting 2020 en volgende jaren gelden de navolgende risico’s: 

 Tariefstijging inhuurkrachten. De krapte op de arbeidsmarkt brengt met zich mee dat de 

kosten van inhuur van tijdelijke medewerkers bovengemiddeld hard stijgen. Gezien het 

volume van de inhuur wordt hiermee een financieel risico gelopen. 

 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. Aangezien 

inhuurkrachten duurder zijn dan eigen medewerkers, wordt hierbij een financieel risico 

gelopen. 

 Stoppen of herverdeling van de subsidie Externe Veiligheid of subsidie Archeologie, 

waarbij de bekendmaking te laat plaatsvind. Momenteel is er onduidelijkheid over de 

beschikbaarheid van de subsidie Externe Veiligheid vanaf 2019. Zodra hierover wel 

duidelijkheid is, wordt dit gecommuniceerd met de deelnemers. 

 Output sturing. Afhankelijk van de omvang van de afnameverplichting zal vanaf 2018 een 

risico ontstaan. De totale DVO-begrotingsomvang bedraagt afgerond 15 miljoen. De 

maximale teruggang in bijdrage per jaar is vastgesteld op 2,5%. 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. 

 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. 
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 De gemeente West Betuwe heeft eerder 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. 

 

 

 

Kansklassen 

1 < of 1x per 10 jaar 10% 

2 1 keer per 5-10 jaar 30% 

3 1 keer per 2-5 jaar 50% 

4 1 keer per 1-2 jaar 70% 

5 1x per jaar of > 90% 

 

 

Weerstandcapaciteit 

 
 

 

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 

 

 

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 PM

Totaal geïdentificeerde risico’s 463.500

Ongeïdentificeerde en kleine risico’s 2 463.500 30% 139.050

Benodigd weerstandsvermogen 602.550

Bedrag per

31-12-2018

Algemene reserve 303.449 303.449 100% 303.449

Onvoorzien 45.000 45.000

348.449

Vrij deel CorrectieBeschikbaar
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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 Correctie Beschikbaar 
31-12-2018 

Algemene reserve 303.449 303.449 0% 303.449 

Budget onvoorzien 45.000 45.000 0% 45.000 

        348.449 

      

 

Het weerstandsvermogen 

Weerstandscapaciteit        348.449  
Geindentificeerde risico's        602.550  

Weerstandsvermogen             0,58  
 
Het weerstandsvermogen valt met een ratio van 0,58 in de categorie F – Ruim onvoldoende. 
Daarom wordt er bij de resultaatbestemming van de jaarrekening 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: 

 

 
 

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 leningen die in 2018 en 2019 zijn 

aangetrokken voor de aankoop en verbouwing van het pand J.S. de Jongplein van de 

Regio Rivierenland. 

 

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 organisatie. 

• De ratio daalt doordat het balanstotaal groeit vanwege de investeringen in het eigen 

pand. 

 

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 structurele exploitatieruimte betreft de post onvoorzien van € 45.000 per jaar. 

 

De kengetallen voor grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing voor 

omgevingsdiensten. 

 

  

Jaarrekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Kengetallen:

Netto schuldquote 7,1% -3,3% 22,5% 21,7% 20,9% 20,1%

Solvabiliteitsratio 21,3% 20,0% 9,8% 9,8% 9,9% 9,9%

Structurele exploitatieruimte 4,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%



26 
 

Onderhoud kapitaalgoederen 

 
De paragraaf onderhoud kapitaalgoederen geeft een overzicht van de onderhoudskosten. 

Sinds eind 2018 is de ODR eigenaar van een eigen pand. Hierin vinden in 2019 investeringen 

plaats in het kader van o.a. 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 

wel rekening gehouden met een jaarlijkse dotatie: 

 

 
 

 

Ook is er in 2018 geinvesteerd in nieuwe telefoons. Deze worden in 3 jaar afgeschreven. Met 

de afschrijving hiervan is begonnen in 2019 (t+1). 

  

Programmabegroting x 1€

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

Klein onderhoud gebouw + terrein 0 0 59.083 0 60.087 0 60.087 0 60.087 0 60.087 0

Storting voorziening groot onderhoud gebouw 0 0 30.000 0 30.510 0 30.510 0 30.510 0 30.510 0

Totaal          -   -       89.083       -        90.597 -        90.597 -        90.597 -        90.597 -       

Ontwerp 

jaarrekening 

2018

Begroting 2019 na 

wijziging
Begroting 2020  Begroting 2021  Begroting 2022  Begroting 2023
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Financiering 

 
Inleiding 

De financieringsparagraaf in de begroting 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 ontwikkelingen 

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. 

 

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 is in hoofdzaak geconcentreerd bij de NV Bank voor Nederlandse 

Gemeenten. 

 

 

De cijfers 
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De ODR heeft naar verwachting in 2020 zo’n € 4 miljoen aan externe leningen aangetrokken. 

Dit ter dekking van de uitvoering van het huisvestingsplan. Het betreft voornamelijk 

langlopende leningen (20 jaar, lineaire aflossing) tegen rentetarieven van 1,2% tot 1,325%. 

Dit betreft een projectfinanciering, die geheel wordt doorbelast aan de huisvestingskosten 

(taakveld overhead).  
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Bedrijfsvoering 

 

Paragraaf bedrijfsvoering: 
 
Personeel en Organisatie 

Koers: 

In 2019 wordt gestart samen met de opdrachtgevers en de ODR een nieuw koerstraject te 

starten. De huidige missie en visie wordt herijkt om te bezien of de huidige missie/visie, gelet 

op de maatschappelijke ontwikkelingen, bijstelling behoeft. Dit traject wordt begeleid door 

een externe partij. Afhankelijk van de uitkomsten hiervan kan het ook effect hebben op de 

interne organisatie en zullen eventuele wijzigingstrajecten in 2020 gestart worden. 

 

Management Development (MD)  

Het managementteam en de coördinatoren starten in april 2019 met het MD traject. Dit 

traject loopt door tot in 2020. Belangrijkste thema’s die hier centraal staan zijn: 

 Groei in leiderschap met meer Mens; 

 Optimaliseren van de samenwerking;  

 Communicatie naar medewerkers. 

Het MD-traject loopt hand in hand met het Koersplan. Het vertrekpunt is onze missie en visie.  

 

Strategische Personeels Planning (SPP) 

SPP is een werkwijze die toegepast gaat worden binnen de ODR. De kern is de juiste mens, 

op de juiste plek, voor nu en in de toekomst. Hiervoor is relevante contextinformatie nodig 

waarmee de noodzakelijke ontwikkelingsrichting van de organisatie in beeld brengt. En, wat 

je in het verlengde daarvan van medewerkers verwacht; inhoudelijk en qua ontwikkeling.  

 

Werving en selectie 

De economie blijft aantrekken en uit het werkprogramma 2019 blijkt dat daarmee ook het 

werk voor de ODR groeit. De verwachting is dat deze lijn zich voortzet . Er is nog steeds 

krapte op de arbeidsmarkt, met name op het gebied van medewerkers met bouwkundige 

kennis en ervaring en een aantal specialismen. Het is daardoor moeilijker om goede mensen 

te werven én te behouden. Tarieven voor inhuurkrachten blijven als gevolg van deze 

ontwikkelingen naar verwachting stijgen. 

 

Arbo en verzuim: 

Het ziekte verzuim van de ODR bedroeg over 2018 4,77% Dit is nagenoeg gelijk aan  2017 

4,54%. Voor 2020 wordt dezelfde ambitie uitgesproken om dit percentage < 5% te houden. 

We maken actief gebruik van een bedrijfszorgpakket. Hierdoor kunnen we snel schakelen met 

gespecialiseerde ondersteunde zorg om te bewerkstelligen dat de fysieke en mentale zorg 

gewaarborgd is. In 2020 willen we nog meer naar de voorkant en deze ondersteunende zorg 

meer preventief inzetten. 

 

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) 

De verwachting is dat op 1 januari 2020 de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

(Wnra) in werking gaat treden en alle ambtenaren een arbeidsovereenkomst naar 

privaatrecht gaan krijgen. De ambtenarenstatus blijft wel bestaan. De voorbereidingen 

hiervoor vinden plaats in 2019. 

 

Juridische zaken 

Klachten:  

Ook in 2020 wordt ingezet het aantal klachten gegrond en ongegrond op hetzelfde niveau te 

houden als de voorgaande jaren. Het aantal ingekomen klachten zag er in de afgelopen vier 

jaar als volgt uit: 2015: 24, 2016: 24, 2017: 13, 2018: 13. Daarbij zal de inzet op snelle en 

minnelijke afhandeling worden voortgezet. 
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ICT 

In 2018/2019 is gesproken over het advies Verkenning inrichting van de 

informatievoorziening t.b.v. de VTH-taken/processen.  Dit overleg is gezamenlijk gevoerd met 

de Omgevingsdienst Regio Arnhem en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. 

 

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 zaaksysteem S4O of 

gezamenlijk aanbesteden. Voor 2020 betekent dit dat er of een nieuw systeem 

geïmplementeerd wordt of dat onze huidige systeem (S4O) ge-upgrade wordt om aan het 

nieuwe programma van eisen te voldoen. 

 

Financiën 

In 2018 is Outputsturing gerealiseerd en is gestart met outputfinanciering op basis van 

werkelijke uren. De inspanning voor 2020 is om de opdrachtgevers nog beter te informeren 

en de rapportages hierop aan te passen.  

 

Concernplan / Programma Kennis en Kwaliteit 

Eind 2018 is de looptijd van het Concernplan: “Naar een robuuste omgevingsdienst, 

Concernplan ODR 2016-2018” verstreken. In dit Concernplan staan alle activiteiten en 

projecten van de ODR op het vlak van organisatieontwikkeling gebundeld. In de loop van 

2019 zal dan ook een nieuw Concernplan worden opgesteld voor de periode 2019 en verder. 

Welke activiteiten daarin worden opgenomen zal deels afhangen van het Koerstraject. Daarin 

zal de ODR met haar partners de bestaande missie/visie nog eens tegen het licht houden en 

de dienstverlening evalueren om te bezien of deze, gelet op de maatschappelijke 

ontwikkelingen, bijstelling behoeft.  

 

Het Concernplan valt in feite samen met het programma Kennis en Kwaliteit, dat als 

onderdeel van het concept van outputsturing is ingesteld. Doel van dit programma is te 

investeren in kwaliteit, professionaliteit en toekomstbestendigheid van de ODR. Afgesproken 

is dat  het bestuur jaarlijks vaststelt welk percentage van de begroting voor het Programma 

Kennis en Kwaliteit wordt ingezet. Voor 2020 is het voorstel om dit op 5% te houden. 

 

Programma’s en projecten 

Het Concernplan voor 2020  en verder wordt wederom gebaseerd op het INK-model van het 

Instituut Nederlandse Kwaliteit. Dit bevat tien programma’s, die ieder zijn gekoppeld aan één 

van de aandachtspunten van het INK. Ieder programma bevat één of meer projecten of 

acties, die gericht zijn op het realiseren van de bestaande ambities.  

 

De concrete activiteiten en projecten komen deels voort uit de nog vast te stellen koers, maar 

daarnaast zijn er ook onderwerpen waarvan nu al bekend is dat ze in 2020 aandacht 

behoeven, zoals:  

 

Omgevingswet 

In 2021 wordt de Omgevingswet van kracht. De ODR bereidt zich daar - deels samen met 

haar opdrachtgevers - op voor. Het grootste deel van de voorbereiding zal in 2019/2020 

plaatsvinden  De Omgevingswet heeft voor de hele ODR gevolgen. Zowel voor 

vergunningverlening, toezicht, handhaving als ook voor de specialistische taken op het gebied 

van bijvoorbeeld juridische zaken, bodem en geluid. 
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Doorontwikkeling professionaliteit en kwaliteit 

Sinds 2018 werkt de ODR output gestuurd. Daarmee zijn duidelijke afspraken gemaakt met 

onze opdrachtgevers over de manier van werken. We zijn nu in de fase gekomen van 

doorontwikkeling van de kwaliteit van onze producten en diensten. Dat doen we 

multidisciplinair vanuit onze processen. Die ontwikkeling wordt in 2020 verder vormgegeven. 

 

Verdere verbetering van de informatievoorziening 

In samenwerking met een extern bureau worden in 2019 de huidige data en 

informatievoorziening in beeld gebracht. Het doel hiervan is het duiden welk potentieel de 

ODR op korte termijn heeft om haar kwaliteit en effectiviteit te verbeteren. En daarnaast is 

het doel voor de lange termijn om te duiden welke strategische kansen de ODR heeft als het 

gaat om data en informatie. Hierbij worden ook mogelijke kansen inzake de Omgevingswet 

meegenomen. 

 

Klantgerichtheid 

Het project Klantgerichtheid wordt uitgevoerd in 2019. Dit richt zich enerzijds op het 

verbeteren van het instrumentarium, en anderzijds op houding en gedrag. In 2020 worden de 

resultaten opgeleverd van de hieronder geformuleerde 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; 

• Het verbeteren en organisatie breed implementeren van het 

klanttevredenheidsonderzoek.  

 

 

 

KPI’s 

KPI Omschrijving KPI 

Resultaat 

2018 

Ambitie 

2020 

        

  Bedrijfsvoering     

11a. % geleverde producten / begrote producten 113% ≥100% 

11b. % gerealiseerde uren / begrote uren 98% ≥100% 

12. % overhead / totale kosten 27% ≤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. 

 

Ambitie 2020: 

De ambitie is om de geraamde productie uit de werkprogramma’s minimaal te realiseren. 

 

11b. KPI gerealiseerde/begrote uren 

Deze kpi geeft het percentage weer van de uren die gemaakt worden voor producten op 

uurbasis (dus niet standaardproducten). 

 

Ambitie 2020: 

De ambitie is om de geraamde productie uit de werkprogramma’s minimaal te realiseren. 
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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. 
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FINANCIELE BEGROTING 

 

Begrotingsrichtlijnen ODR 

In de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 8 oktober 2018 zijn de onderstaande 

uitgangspunten vastgesteld: 

 

Begrotingsrichtlijnen voor de begroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2023  

 

1. De begroting 2020 heeft als vertrekpunt het bestaande structurele beleid 2019.  

2. Geautoriseerde beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2020 

(en volgende jaren), worden in de begroting 2020 verwerkt.  

3. De meerjarenraming wordt op basis van constante prijzen geraamd. 

4. De raming van het percentage voor de lonen en prijzen voor het jaar 2020 worden 

gebaseerd op de percentages van het CPB genoemd in de septembercirculaire van het 

jaar 2018, de laatste jaarschijf in de tabel.  

a. Voor de prijzen wordt het percentage voor de netto materiële 

overheidsconsumptie gehanteerd 

b. voor de lonen wordt de laatst bekende cao gehanteerd en voor de eventueel 

resterende tijd naar rato de loonvoet voor de sector overheid toegepast. 

Voor alle omgevingsdiensten in Gelderland wordt dezelfde index toegepast. 

5. Onvoorzien word geraamd op 45.000,--  

6. De deelnemersbijdrage is uitgesplist per programma.  

7. Er wordt een budget begroot van 3% van de loonsom voor reiskosten, abonnementen 

en verzekeringen.  

8. Er wordt een budget begroot van 2% van de loonsom voor opleidingen.  

9. Voor de overhead taken wordt uitgegaan van een minimaal benodigde overhead 

waarmee de organisatie op een kwalitatief goede manier wordt ondersteund. 

10. Voor kennis en kwaliteit wordt een percentage van 5% van de formatie gehanteerd. 
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Overzicht Baten en lasten per taakveld 

 
 
 

Taakveld 
nr: 

Taakveld omschrijving 

7.4 Milieubeheer 

8.3 Wonen en bouwen 

0.4 Overhead 

0.5 Treasury 

0.9 Heffing Vennootschapsbelasting 

0.8 Bedrag onvoorzien 

    

Programmabegroting x 1€

Taak-

veld
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

Programma 1 

Vergunningverlening
7.4 923.652 1.220.715 953.691 1.272.181 987.331 1.317.988 987.331 1.317.988 987.331 1.317.988 987.331 1.317.988

8.3 3.120.078 4.023.804 2.221.709 2.987.006 2.312.658 3.094.561 2.312.658 3.094.561 2.312.658 3.094.561 2.312.658 3.094.561

0

Programma 2 Toezicht en 

handhaving
7.4 2.175.820 3.115.634 2.150.513 2.884.577 2.238.315 2.989.527 2.238.315 2.989.527 2.238.315 2.989.527 2.238.315 2.989.527

8.3 1.615.838 1.856.218 1.222.461 1.764.574 1.272.400 1.828.774 1.272.400 1.828.774 1.272.400 1.828.774 1.272.400 1.828.774

0

Programma 3 Advies 7.4 2.595.367 3.522.700 2.539.091 3.465.531 2.642.879 3.595.387 2.642.879 3.595.387 2.642.879 3.595.387 2.642.879 3.595.387

8.3 1.465.788 1.925.112 1.529.831 1.906.478 1.592.556 1.978.428 1.592.556 1.978.428 1.592.556 1.978.428 1.592.556 1.978.428

0

Programma 4 Ketentoezicht 7.4 560.900 825.067 695.887 811.356 716.661 837.611 716.661 837.611 716.661 837.611 716.661 837.611

0

Overzichten 0

Algemene dekkingsmiddelen 0.5 2.066 -743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Overhead 0.4 3.563.051 105.955 3.767.225 0 3.868.181 0 3.868.181 0 3.868.181 0 3.868.181 0

Heffing Vennootschapsbelasting 0.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag onvoorzien 0.8 0 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0

Saldo van baten en lasten 16.022.560 16.594.462 15.125.408 15.091.703 15.675.981 15.642.276 15.675.981 15.642.276 15.675.981 15.642.276 15.675.981 15.642.276

Toevoegingen en onttrekkingen 

aan de reserves
0 132.344 0 33.705 0 33.705 0 33.705 0 33.705 0 33.705

Resultaat 16.022.560 16.726.806 15.125.408 15.125.408 15.675.981 15.675.981 15.675.981 15.675.981 15.675.981 15.675.981 15.675.981 15.675.981

Saldo van baten en lasten 0

Ontwerp jaarrekening 

2018

Begroting 2019 na 

wijziging
Begroting 2020  Begroting 2021  Begroting 2022  Begroting 2023

704.246 0 0 0 0
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Geprognotiseerde balans 

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Activa

Materiele vaste activa 2.717.617 4.418.668 4.259.718 4.100.769 3.941.820 3.782.870

Financiele vaste activa 0 0 0 0 0 0

Vlottende activa 4.467.857 3.958.874 3.758.874 3.558.874 3.358.874 3.158.874

Totaal 7.185.474 8.377.542 8.018.592 7.659.643 7.300.694 6.941.744

Passiva

Eigen vermogen* 1.527.137 1.109.449 1.075.744 1.042.039 1.008.334 974.629

Voorzieningen 0 0 0 0 0 0

Langlopende schulden 2.500.000 3.875.000 3.675.000 3.475.000 3.275.000 3.075.000

Vlottende passiva 3.158.337 3.393.093 3.267.848 3.142.604 3.017.360 2.892.115

Totaal 7.185.474 8.377.542 8.018.592 7.659.643 7.300.694 6.941.744

EMU-saldo volgens balans

Vaste en vlottende financiële vaste activa 7.185.474 8.377.542 8.018.592 7.659.643 7.300.694 6.941.744

Vaste en vlottende schulden 5.658.337 7.268.093 6.942.848 6.617.604 6.292.360 5.967.115

Saldo 1.527.137 1.109.449 1.075.744 1.042.039 1.008.334 974.629

Mutatie - EMU saldo -417.688 -33.705 -33.705 -33.705 -33.705

* inclusief saldo van de rekening 2018, en voorstel resultaatbestemming 2018
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Financieel resultaat 

Hieronder staan de mutaties van de begroting 2020 toegelicht: 

 

  
 

A: Het begrotingstotaal 2020 na de structurele wijzigingen zoals opgenomen in de 

Bestuursrapportage 2018, is de basis voor de begroting 2020. 

B: De huidige cao loopt tot eind 2018. Voor de indexatie 2020 zijn de lonen 2019 daarom 

geïndexeerd met het percentage van de loonvoet voor de sector overheid uit de jaarschijf 

2020 van de septembercirculaire 2018. Deze index bedraagt 3,5%. Daarbij wordt de 

correctie op het percentage 2019 opgeteld van 0,7% (begroting 2019: 2,7% <> 

septembercirculaire 2018: 3,4%). 

C: Voor de prijzen is het percentage voor de netto materiële overheidsconsumptie 

gehanteerd op basis van de septembercirculaire 2018 gemeentefonds. Deze index 

bedraagt 1,5%. Daarbij wordt de correctie op het percentage 2019 opgeteld van 0,2% 

(begroting 2019: 1,4% <> septembercirculaire 2018: 1,6%). 

D:  In het geraamde begrotingssaldo zijn elk jaar ook incidentele baten en lasten opgenomen. 

Voor een goed beeld van de begroting is het gewenst deze in beeld te brengen. In de 

begroting 2020 en meerjarenraming gaat het om afkoop PAO's (vallen in 15 jaar vrij) en 

onttrekking aan de reserve huisvesting. 

 

Omschrijving Bedrag

A. Begrotingstotaal Berap '18 15.091.703

B. Ontwikkeling loonsom (4,2%) 501.894

C. Ontwikkeling prijs (1,7%) 48.679

Totaal structureel 15.642.276

D. Onttrekking reserves 33.705

Begrotingstotaal 2020 15.675.981
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BIJLAGEN 

 

De samenstelling van het AB was per 1 januari 2019 als volgt: 

Deelnemer AB-lid 

Gemeente Buren Mw. S. (Sietske) Klein - de Jong 

Gemeente Culemborg Mw.  M. (Monica) Wichgers 

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

Gemeente Neder-Betuwe Dhr. S.H.R. (Stefan) van Someren 

Gemeente Tiel Dhr. F. (Frank) Groen 

Gemeente West Betuwe Mw. J. (Jacolien) Hartman 

Gemeente West Maas en Waal Dhr. S.A.M. (Sander) Bos 

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

Provincie Gelderland Dhr. P (Peter) Drenth 

 

De samenstelling van het DB was 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 
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Opbouw uurtarief 

 

 

  
 

In het integrale uurtarief wordt de post onvoorzien sinds de begroting 2018 niet meer 

meegenomen. Deze lijn wordt gekozen gezien de invoering vennootschapsbelasting waarbij 

geen “winst” mag worden gecalculeerd of gemaakt. 

 

Gedifferentieerd uurtarief 

Voor de berekening van meerwerk per deelnemer hanteert de ODR een gedifferentieerd 

uurtarief op basis van een schaalindeling. Het gaat om de volgende tarieven: 

 

 
 

 

 

Overhead

Personeel Overhead

Personeelskosten 1.321.785

Opleidingskosten 28.635

Overige kosten 44.020

Materieel Overhead

DVO's 1.127.526

Huisvesting, ICT en overige 1.446.385

Doorbelasting

Overhead Ketentoezicht -117.950

Totaal overhead 3.850.401

Fte 132,65

Personeelskosten 9.415.475

Opleidingskosten 190.412

Overige kosten 1.155.656

Totaal primair proces 10.761.543

Uurtarief

Overhead uurtarief 21,50

Productief uurtarief 60,09

Totaal uurtarief 81,60

Personeel Primair proces

(excl. Ketentoezicht)

Uurtarief
tot en met 

schaal 7
Schaal 8 - 9

Schaal 10 

en hoger

Overhead uurtarief 21,50 21,50 21,50

Productief uurtarief 42,58 56,83 69,66

Totaal uurtarief 64,08 78,33 91,16
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Overzicht: Bijdrage per deelnemer 2020 

 

  

Deelnemersbijdrage

Ontwerp 

jaarrekening 

2018

Primitieve 

Begroting 

2019

Begroting 

2019 na 

wijziging

Begroting 

2020

Begroting 

2021

Begroting 

2022

Begroting 

2022

Gemeente Buren 2.242.975     2.223.182    2.135.122    2.213.635    2.213.635    2.213.635    2.213.635    

Gemeente Culemborg 1.391.980     1.298.581    1.285.093    1.332.373    1.332.373    1.332.373    1.332.373    

Gemeente Maasdriel 1.760.233     1.600.510    1.592.640    1.651.418    1.651.418    1.651.418    1.651.418    

Gemeente Neder-Betuwe 1.482.269     1.482.285    1.509.395    1.565.189    1.565.189    1.565.189    1.565.189    

Gemeente Tiel 896.329        917.114       907.575       941.081       941.081       941.081       941.081       

Gemeente West Betuwe 2.937.629     2.596.114    2.923.465    3.031.150    3.031.150    3.031.150    3.031.150    

Gemeente West Maas en Waal 1.949.172     1.534.950    1.735.372    1.799.280    1.799.280    1.799.280    1.799.280    

Gemeente Zaltbommel 2.329.797     2.176.007    2.123.951    2.202.105    2.202.105    2.202.105    2.202.105    

Provincie Gelderland 441.881        461.504       345.480       358.295       358.295       358.295       358.295       

Bijdrage Omgevingsdiensten 397.783        297.032       385.889       400.029       400.029       400.029       400.029       

Archeologie 26.667          43.848         43.848         43.848         43.848         43.848         43.848         

Externe Veiligheid 153.619        103.873       103.873       103.873       103.873       103.873       103.873       

Overige baten 478.916        -               -               -               -               -               -               

Totaal 16.489.250 14.735.000 15.091.703 15.642.276 15.642.276 15.642.276 15.642.276


