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Samenvatting
Vanuit de ODRA zijn de jaarstukken 2016, 1e begrotingswijziging 2017 en ontwerp meerjarenbegroting
2018-2021 toegestuurd. Aan de deelnemende gemeenten wordt gevraagd om, uiterlijk 23 juni 2017, een
zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2021. Echter omdat
uw Raad hierover formeel pas op 5 juli 2017 een besluit kan nemen, is de ODRA reeds van de zienswijze
op de hoogte gebracht onder voorbehoud van instemming van uw raad.
Raadsvoorstel
Het college stelt u voor:
1.
Kennis te nemen van de jaarstukken 2016;
2.
In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2017;
3.
Vast te stellen dat de ontwerpmeerjarenbegroting aanleiding geeft tot het plaatsen van op- en
aanmerkingen
4.
Een zienswijze in te dienen tegen een drietal aspecten van de ontwerpmeerjarenbegroting
2018-2021
5.
De ODRA definitief schriftelijk te informeren over het raadsvoorstel.
Waarom naar de raad
Op grond van artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) is
het aan de Raden en Staten van de deelnemende partners om kennis te nemen van de (wijziging van de)
begroting en zijn ze bevoegd om daarover (indien nodig) een zienswijze in te dienen.
Doelstelling en beoogd meetbaar effect
De beoordeling van de jaarstukken is bij uitstek de gelegenheid het (financiële)beleid van de ODRA tegen
het licht te houden en te bezien op de consequenties voor Zevenaar. De gemeenteraad heeft kennis
kunnen nemen van de begrotingswijzigingen van de ODRA en krijgt de gelegenheid om daarover
zienswijzen in te dienen.
Argumenten en alternatieven
1.1
men kan geen zienswijze indienen tegen de jaarstukken
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) dient de ODRA de jaarstukken ter
kennisgeving aan uw raad voor te leggen. De Wgr voorziet niet in een mogelijkheid voor het indienen van
een zienswijze op de jaarstukken. De jaarstukken 2016 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur ODRA
en goedgekeurd door de accountant. Vandaar dat we u voorstellen deze stukken voor kennisgeving aan te
nemen.
1.2
Het jaar 2016 wordt afgesloten met een overschot
Het resultaat over het jaar 2016 bedraagt € 60.255,47. Een bedrag van € 49.616 zal conform het besluit
van het algemeen bestuur ODRA worden toegevoegd aan een reserve RVMK (Regionale Verkeers Milieu
Kaart) ter dekking van toekomstige uitgaven. Een bedrag van € 4.859 wordt toegevoegd aan de reserve
Milieumetingen ter dekking van toekomstige uitgaven (vervanging van prijzige apparatuur) en het restant
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€5.780,46 wordt aan de Algemene Reserve toegevoegd. De Algemene Reserve komt hiermee tijdelijk iets
boven het maximale vastgestelde bedrag van € 500.000,-.
2
de 1e begrotingswijziging 2017 heeft geen financiële consequenties voor Zevenaar
De voorgestelde wijzingen hebben betrekking op een nieuwe woon/werkregeling en extra inzet voor het
uitvoeren van bouwtaken. Beide wijzigingen vragen om extra financiën, maar hebben geen consequenties
voor de bijdrage van Zevenaar. De nieuwe woon/werkregeling wordt gefinancierd uit de post onvoorzien.
De extra formatie bouwtaken is niet van toepassing voor Zevenaar omdat Zevenaar geen bouwtaken heeft
ondergebracht bij de ODRA. De ODRA vindt het ongewenst om het tekort te dekken door een tussentijdse
verhoging van het uurtarief. Dit is een keuze die de ODRA maakt. Het uurtarief moet aangepast worden of
er moet elders dekking gevonden worden. Financieel uitgangspunt is altijd dat structurele lasten niet
gedekt worden uit incidentele baten (=onttrekken reserves). Dit gaat doorwerken in de begroting 2018,
waarbij wel dekking uit een verhoging van de uurtarieven plaats vindt. De reserves zijn uiteraard niet
onuitputtelijk.
3.1
Opmerking met betrekking tot de hoogte van het budget energie en de handhavingsactiviteiten
De ODRA stelt voor dat Zevenaar/Rijnwaarden in 2018 aanvullende bedragen reserveert (ad €15.800,-)
voor twee energie posten: Projectleider Energie, en handhaving erkende maatregelenlijst (energieaspecten). Ten aanzien van de projectleider Energie is er nog geen nut- en noodzaak analyse gemaakt en
deze activiteit staat verder haaks op de begrotingsuitgangspunten in het kader van de gemeentelijke
herindeling (beleidsarme begroting). Zevenaar is voorstander om energiebesparing bij bedrijven te
stimuleren en zo nodig handhaving hierop in te zetten. Ook de ODRA zal hier een goede rol kunnen
spelen. Op dit moment is nog niet duidelijk wie welke rol exact zal gaan invullen. Benodigd capaciteit voor
betrokken partijen is nog niet in beeld.
Ten aanzien van de handhaving erkende maatregelen is het onduidelijk welke handhavingsactiviteiten
worden ondernomen. Betreffen dit nieuwe handhavingsactiviteiten of zijn dit de reeds ingebrachte
handhavingstaken die onderdeel uitmaken van de basistaken? Onduidelijk is hier dus of er op dit vlak extra
capaciteit ingebracht moet worden. Bij argument 4 wordt u om die reden voorgesteld wordt voor deze post
de zienswijze in te dienen dat ODRA vooralsnog geen aanvullend budget opneemt in de
meerjarenbegroting 2018-2021. Een voorname rol voor de ODRA wordt wel gezien, de exacte invulling
moet nog nader worden uitgewerkt.
3.2
Opmerking met betrekking tot de hoogte van het budget EED-gelden
ODRA stelt voor dat Zevenaar/Rijnwaarden voor 2018 een bedrag van €11.000 reserveert voor
zogenaamde EED taken. Dat is het laten uitvoeren van energie-audits bij grote bedrijven conform de
Europese richtlijn "Energy Efficiency Directive" (EED). Gemeenten ontvangen van het rijk budget voor deze
taak. Voor 2018 is echter nog niet bekend hoe hoog de rijksbijdrage uitvalt. In tegenstelling tot 2017 is de
verwachting dat de bijdrage in 2018 lager zal zijn dan het bedrag dat ODRA opneemt. Bij argument 4 wordt
u om die reden voorgesteld wordt voor deze post de zienswijze in te dienen dat ODRA vooralsnog geen
aanvullend budget opneemt in de meerjarenbegroting 2018-2021.
3.3
Opmerking met betrekking tot de omvang van de taken en het bijbehorend budget
In de begroting is voor de nieuwe gemeente Zevenaar een toename van het budget voor het primaire
proces voorzien van € 64.200,-. Dit budget is bedoeld voor de overdracht van alle milieutaken met
betrekking tot inrichtingen (vergunningverlening en handhaving) van de gemeente Zevenaar en
Rijnwaarden naar de ODRA. Het interne proces voor overdracht van extra milieutaken wordt op dit moment
doorlopen. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen waarbij wordt verzocht om vooralsnog geen
verhoging te opzichte van de begroting 2017 op te nemen en eventueel de begroting te wijzigen als
duidelijk is welke formatie wordt ingebracht. De verwachting is dat over enkel maanden bekend is wat de
omvang van taken en bijbehorend budget is. Bij argument 4 wordt u om die reden voorgesteld wordt voor
deze post de zienswijze in te dienen dat ODRA vooralsnog geen aanvullend budget opneemt in de
meerjarenbegroting 2018-2021.
4
de genoemde budgetten zijn nog niet bekend
Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen inzake de onder 3.1 t/m 3.3 genoemde opmerkingen. Op die
manier verzoekt u de ODRA te wachten met het opnemen van de budgetten in de meerjarenbegroting
totdat we weten hoe hoog die budgetten daadwerkelijk zouden moeten zijn. Zodra bekend is:
hoe hoog het budget energie is;
welke handhavingsactiviteiten er worden ondernomen op het vlak van energiebesparing;
hoog de rijksbijdrage EED is;
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of en zo ja hoeveel meer taken/uren worden ingebracht,
kan de begroting daarop alsnog worden aangepast. Het heeft onze voorkeur niet om dat op voorhand al te
doen.
Hoe gaan we dat bereiken en is evaluatie nodig?
Er wordt een drietal zienswijzen ingediend omdat sommige gegevens (hoogte budgetten/inzet) nog niet
bek zijn. Zodra deze wél bekend zijn, kan de ODRA (via uw Raad) verzocht worden de begroting daarop
aan te passen. Het op voorhand toestaan dat de budgetten worden aangepast is niet wenselijk.
Communicatie
Na de collegevergadering van 30 mei is het Dagelijks Bestuur van ODRA alvast schriftelijk op de hoogte
gebracht dat het college de raad heeft voorgesteld om in te stemmen met de stukken en dat er een drietal
zienswijzen zullen worden ingediend. Deze brief is bij dit advies gevoegd. Het raadsbesluit kan wellicht
mondeling tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 6 juli 2017 worden medegedeeld.
Kosten, baten en dekking
De financiële gevolgen van de vaststelling van de jaarstukken passen binnen de gemaakte afspraken en
budgetten mits er geen aanvullende budgetten worden beschikbaar gesteld.
Herindeling – preventief toezicht en beleidsharmonisatie
Is er sprake van preventief toezicht?

Nee

Is er sprake van afstemming over beleidsharmonisatie in het kader van de herindeling?

Ja

Het voorstel is beleidsinhoudelijk en financieel afgestemd met Rijnwaarden en heeft
geleid tot qua strekking gelijkluidende voorstellen.
Burgemeester en wethouders van Zevenaar,
De secretaris,
De burgemeester
mr. S.E.G. Wiersma
drs. J.M. Staatsen
Portefeuillehouder
Datum b&w
Nummer b&w-advies
Behandelend ambtenaar/afdeling
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