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Aan de raden van de gemeenten die deelnemen in de
Omgevingsdienst Rivierenland
t.a.v. de griffier

Onderwerp

Toezending jaarstukken 2020, programmabegroting 2022 en zienswijzennota ODR

Geachte griffier,

Datum
12 juli 2021

Wij danken u voor de reactie die u ons heeft gegeven op de concepten van
de Jaarstukken 2020, het voorstel voor de resultaatbestemming 2020 en de
Programmabegroting 2022. Op 5 juli zijn alle reacties op de stukken
besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Met deze brief
ontvangt u een terugkoppeling over de wijze waarop de zienswijzen zijn
verwerkt in de besluitvorming. Ook ontvangt u de vastgestelde stukken.
Wij begrijpen en onderschrijven dat u vanuit uw kaderstellende en
controlerende rol betrokken bent bij het werk van ODR. Wij hebben de
intentie om met de bijgevoegde zienswijzennota op een goede manier in te
gaan op de door u aangedragen punten. Mocht u meer informatie wensen,
dan gaan wij graag met u in gesprek om nader in te gaan op de voor u
belangrijke vragen en onderwerpen. ODR werkt aan een prettige, veilige en
duurzame leefomgeving in regio Rivierenland. De taken die wij daarvoor
uitvoeren willen we steeds beter doen door ons partnerschap te versterken
en meerwaarde te bieden met onze dienstverlening. ODR wil daarvoor
onder andere een transparante, open en naar buitengerichte organisatie
zijn. U meer inzicht bieden in onze organisatie sluit daarbij aan.
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Mocht u nog vragen hebben over deze brief, dan kunt u zich wenden tot de
bestuurder die namens uw gemeente plaats neemt in ons Algemeen
Bestuur.
Met vriendelijke groet,
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland,
de voorzitter,

de secretaris,

C.A.H. Zondag

A. Schipper

De omgevingsdienst Rivierenland is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, te weten
Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en
Zaltbommel en de provincie Gelderland.
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