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Onderwerp 

Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 ODR. 

 

Beslispunten 

1. De stukken van de Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 van gemeenschappelijke regeling 

ODR te beoordelen. 

2. Op de Jaarrekening 2019 ODR geen zienswijze in te dienen. 

3. Op de Begroting 2021 ODR een zienswijze in te dienen. 

4. Bijgevoegde brief als reactie op de jaarrekening 2019 en begroting 2021 ODR te accorderen. 

 

Inleiding 

Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland heeft de jaarstukken 2019 en de ontwerp 

begroting 2021 aan de raden van de deelnemende gemeenten toegezonden. In dit raadsvoorstel wordt 

de Jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 van de ODR aan u voorgelegd.  

Conform de gemeenschappelijke regeling ODR kunnen de gemeenteraden hun zienswijze kenbaar 

maken aan het DB van de ODR. De termijn voor het indienen van zienswijzen loopt tot 22 juni 2020. De 

reacties worden op 7 juli 2020 samen met de jaarstukken en de programmabegroting 2021 

aangeboden aan het AB van de ODR.  

 

Toelichting Ontwerp jaarstukken 2019: 

Met de vastgestelde begroting 2019 ODR verleende het Algemeen Bestuur (AB) mandaat aan de ODR 

voor het besteden van de in de begroting ODR voorgestelde budgetten. Met voorliggende ontwerp 

jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de beleidsrealisatie en het behaalde financiële 

resultaat over 2019. 

 

Toelichting ontwerp Begroting 2021: 

Voor de ontwerp begroting voor 2021 van de ODR geldt het werkprogramma 2020 van de ODR als 

basis. Er wordt in de ontwerp begroting van de ODR voor 2021 een structurele verhoging voorgesteld. 

Deze verhoging is gebaseerd op een stijging van lonen, pensioenpremie, sociale lasten en de 

prijsindex. Dit wordt in onder het kopje Financiën verder toegelicht.  

 

Bij de behandeling van de eerste Bestuursrapportage is gebleken dat incidentele posten (projecten) uit 

het werkprogramma ODR 2020, welke als uitgangspunt voor de ontwerp begroting 2021 ODR geldt, 

structureel worden meegenomen in de ontwerpbegroting 2021 ODR.  
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Dit heeft aanleiding gegeven om het raadsvoorstel behorende bij het collegebesluit van 12 mei 2020 te 

wijzigingen en te vervangen door voorliggend raadsvoorstel. 

 

Besluitgeschiedenis 

NVT 

 

Beoogd effect 

Kennisname en beïnvloeden van het gevoerde beleid van de ODR.  

 

Argumenten 

1.1 Deze stukken zijn u toegezonden voor een eventuele zienswijze. 

 

2.1 De jaarrekening is financieel in evenwicht 

Aan de stukken is het accountantsverslag toegevoegd.  

 

3.1 De ontwerp begroting 2021 ODR is een afgeleide van het werkprogramma ODR 2020  

De gehanteerde uitgangspunten voor de prijsstijging zijn reëel en sluiten aan bij de 

septembercirculaire (zie Financiën). 

 

3.2 Bij de behandeling van de eerste Bestuursrapportage is gebleken dat incidentele posten (projecten) 

uit het werkprogramma structureel meegenomen worden in de ontwerp begroting 2021 ODR. 

In de zienswijze wordt aangegeven dat het niet wenselijk is om budgetten voor incidentele projecten 

uit het werkprogramma ODR 2020 structureel door te trekken naar de ontwerp begroting ODR van 

2021.  

 

3.3 Naast de zienswijze zijn er een aantal aandachtspunten die West Betuwe kenbaar wil maken. 

De jaarstukken zijn niet altijd even gemakkelijk leesbaar. Een koppeling van de resultaten met de 

tekstuele verantwoording is soms moeilijk te leggen. In de ontwerp begroting 2021 ODR is nog geen 

rekening gehouden met de financiële effecten van de Omgevingswet. Voor deze punten is aandacht 

gevraagd in bijgesloten brief. 

 

4.1 Deze brief geeft het standpunt van West Betuwe ten aanzien van de aangeboden stukken. 

 

Kanttekeningen 

2.1. De projecten in het werkprogramma ODR 2020 zijn in de ontwerp begroting 2020 opgenomen als 

incidentele posten.  

Dit zijn tijdelijke, maar vaak wel meerjarige projecten, waarvoor geen structurele ruimte is in de 

begroting, om die reden zijn deze projecten als incidenteel budget opgenomen in de begroting van 

West Betuwe. 

 

Financiën 

Jaarrekening 2019 

De jaarrekening 2019 van de ODR laat een positief resultaat zien. Het voordelige saldo bedraagt  



  

3 juni 2020  

Kenmerk   

Pagina 3 van 5  

 

 

321.321 euro. Het bestuur van de ODR stelt voor om 84.010 euro te storten in de nieuw te vormen 

bestemmingsreserve personele regelingen. Deze bestemmingsreserve krijgt een maximumplafond 

van één jaarbudget (ca. 125.000 euro). Hierin wordt het saldo van het jaarbudget met ingang van 2020 

jaarlijks gestort, en hieruit worden de kosten van personele knelpunten gedekt. In deze toevoeging aan 

de bestemmingsreserve personele regelingen kunnen wij ons vinden, gezien de ontwikkelingen op de 

arbeidsmarkt, de komende privatisering bouwtoezicht en de komst van de Omgevingswet.  

 

Het restant van 237.311 euro wordt uitgekeerd aan de deelnemers conform de afgesproken 

verdeelsleutel. Voor de gemeente West Betuwe betekent dat een teruggave van 37.185 euro 

 

 Weerstandsvermogen: 

Het weerstandsvermogen valt met een ratio van 1,03 in de categorie C – Voldoende.  

 

Begroting 2021 

De gehanteerde loonstijging van 2,9% komt uit de septembercirculaire 2019 en de stijging van de 

pensioenpremie en sociale lasten van 1,4% ligt in lijn met wat andere GR’en hanteren. 

De prijsindex van 1,8% komt eveneens uit de septembercirculaire 2019 en zit dicht tegen het 

streefpercentage van 2% aan dat de Europese Centrale Bank hanteert voor de inflatie. 

 

In de ontwerp begroting 2021 ODR is nog geen rekening gehouden met de financiële effecten van de 

omgevingswet.  

Ten opzichte van het geraamde bedrag voor 2021 in de begroting 2020 van de gemeente West Betuwe 

neemt de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2021 van ODR fors toe. Op basis van een indexering 

met gemiddeld 3,7%, zou de structurele afname van West Betuwe vanaf 2021 ongeveer 3.324.000 

euro bedragen in plaats van de in de begroting 2021 gepresenteerde 4.085.000 euro. 

In de werkprogramma ODR 2020 van de gemeente West Betuwe zijn een aantal incidentele projecten 

opgenomen. Structureel doortrekken van deze projecten is dan ook niet wenselijk. 

 

Communicatie 

ODR wordt per brief geïnformeerd over uw reactie. 

 

Uitvoering/Planning 

De bijgesloten brief zal direct na uw vergadering aan het Dagelijks Bestuur van de ODR worden 

toegezonden.  

 

Evaluatie 

De door de deelnemers ingediende zienswijzen worden op 6 juli a.s. tijdens de Algemene 

Bestuursvergadering van ODR behandeld. 
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Risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

     

     

     

     

     

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,                          de burgemeester, 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 juni 2020 nummer 62364,   

 

besluit: 

 

1. De stukken van de Jaarrekening 2019 en Begroting 2021 van gemeenschappelijke regeling ODR te 

beoordelen. 

2. Op de Jaarrekening 2019 ODR geen zienswijze in te dienen. 

3. Op de Begroting 2021 ODR een zienswijze in te dienen. 

4. Bijgevoegde brief als reactie op de jaarrekening 2019 en begroting 2021 ODR te accorderen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 18 juni 2020, nummer 2020/069, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

K.G. Steenbergen   S. Stoop 

 

 

 


