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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
De voorlegde zienswijze op de (ontwerp)begroting 2021 en de tweede (ontwerp)begrotingswijziging
2020 van de ODRU definitief vast te stellen.

Samenvatting

De ODRU is een gemeenschappelijke regeling. Dat betekent dat de gemeente Stichtse Vecht als
mede-eigenaar van deze gemeenschappelijke regeling een zienswijze mag geven op de begroting
2021 en de tweede begrotingswijziging 2020 van de ODRU. De begroting 2021 is vastgesteld op
basis van de kadernota ODRU 2021
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1. (Ontwerp)Begroting ODRU 2021
2. Tweede (ontwerp)Begroting ODRU 2020
3. Brief voorlopige zienswijze op (ontwerp)begroting ODRU 2021 en tweede
(ontwerp)begrotingswijziging ODRU 2020
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Met de (ontwerp)Begroting 2021 (hierna: Begroting) geeft de Omgevingsdienst regio Utrecht (hierna:
ODRU) inzicht in de begroting voor het jaar 2021. De begroting is een uitwerking van de Kadernota
2021. Gezien de gemeentelijke begroting is een aandachtspunt de kostenontwikkeling van de ODRU
in 2021.
De zienswijze op de begroting en de begrotingswijziging sluit aan bij de ambitie "programma 1,
Bestuur" van het collegewerkprogramma. Dit uit zich bijvoorbeeld is het bundelen van de krachten
om zodoende (financieel) schaalvoordeel te realiseren bij bijvoorbeeld de inwerkingtreding van de
Omgevingswet. De ODRU heeft een gezonde structurele financiële exploitatie en wil dit in 2021 ook
zo voortzetten. Dit brengt mogelijk wel een kostenstijging met zich mee.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

De Begroting 2021 is een uitwerking van de Kadernota 2021 en de Koers 2019-2022.

Argumenten

De ODRU heeft de Raad in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wij willen van deze
gelegenheid gebruik maken. In de zienswijze op de kadernota 2021 hebben wij naar voren gebracht
dat wij de kostenstijging door de komst van de Omgevingswet een punt van aandacht vinden. In de
begroting hebben zij hier rekening mee gehouden.

Pagina 2 van 4

ODRU/VIv2

Ten aanzien van de (ontwerp) begroting 2021
1. Uitgangspunten die voor de begroting 2021 zijn gehanteerd, zijn akkoord. De begroting voor
2021 is conform de eerder vastgestelde Kadernota 2021 uitgewerkt. Het tarief 2021 is
vastgesteld op € 95,- per uur, conform Kadernota 2021.
2. De komst van de Omgevingswet kunnen nog extra kosten voor 2021 en verder met zich
meebrengen. De Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Deze zou in werking treden
per 1 januari 2021. Daarnaast is de onzekerheid van de (financiële) impact van de
Omgevingswet voor ODRU en de gemeenten nog steeds erg groot. Mogelijk dat er in de loop
van 2020 of 2021 nog verzoeken komen van de ODRU voor het uitvoeren van
werkzaamheden ten gevolge van de komst van de Omgevingswet. Naar verwachting staat er
voor (een deel van) deze werkzaamheden financiering vanuit het Rijk tegenover. Zowel de
ODRU als de gemeente volgen de ontwikkelingen op de voet. Door deze onzekerheden zijn
wij tevreden over op dit moment buiten de begroting laten van deze kosten. De verwachting
is dat in de komende maanden meer duidelijk zal worden over de invoering van de
Omgevingswet, op basis van deze informatie zal de ODRU de ramingen actualiseren en
worden nieuwe taken geconcretiseerd naar de gemeente met als basis het
Uitvoeringsprogramma (UVP). Aanpassingen in de begroting zullen via een
begrotingswijziging aan de gemeenten worden voorgelegd.
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Ten aanzien van de tweede (ontwerp) begrotingswijziging 2020
1. De Coronacrisis zal effect hebben op het resultaat 2020. Door de extra zorgtaken of het
wegvallen van werkzaamheden zal de productiviteit van een aantal ODRU-medewerkers
lager uitkomen dan gepland. De gevolgen van de coronacrisis worden door de ODRU
gemonitord. Wel willen wij geïnformeerd worden door de ODRU wat de consequenties zijn,
zowel wat betreft uitvoering van werkzaamheden als ook de financiële gevolgen.
2. Stichtse Vecht is een van de twee gemeenten die ervoor heeft gekozen om de
dienstverleningsovereenkomst (DVO) per 2020 met de ODRU structureel op te hogen. Dit
betreffen met name taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving
die voorheen waren opgenomen in de flexibele schil.
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Zienswijze
Gezien het bovenstaande wordt geadviseerd bijgevoegde concept zienswijze in te dienen op de
voorliggende stukken.

Kanttekeningen

Indien geen zienswijze wordt ingediend wordt impliciet ingestemd met de inhoud van de begroting
2021 en de tweede begrotingswijziging 2020. Dit maakt het lastiger om daar op een later moment op
terug te komen.

Communicatie

Geen bijzonderheden.

Financiën, risico’s en indicatoren

In de (ontwerp)begroting 2021 van de ODRU is de verwachting opgenomen dat het Rijk vanaf 2021
de gemeenten via een toename van het Gemeentefonds compenseert voor de verschuiving van de
Provinciale taken uit het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV-taken) naar de
gemeenten. Er bestaat nog geen zekerheid over de omvang van de ophoging van het
Gemeentefonds. Het uitgangspunt is dat het voor gemeenten kostendekkend is.
In de (ontwerp)begroting 2021 van de ODRU is nog geen rekening gehouden met de structurele
effecten van de Omgevingswet. Wel is voor de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet
een incidenteel € 109.600 ingezet. Deze is gedekt uit de hiervoor gevormde bestemmingsreserve.
De extra kosten van de ophoging van de DVO per 2020 zijn reeds verdisconteerd in de begroting

Overig

Door de ODRU is verzocht om voor 8 juni 2020 een zienswijze in te dienen. Gelet op het
vergaderschema van de raad –en bijkomend de corona uitbraak- is zoals gebruik de zienswijze reeds
onder voorbehoud van instemming van de raad aan de ODRU kenbaar gemaakt.

16 juni 2020
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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gemeentesecretaris
drs. F.J. Halsema
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Raadsbesluit
Onderwerp
Zienswijze begroting 2021 ODRU
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Agendanummer

29 september 2020
Commissie

Registratie nummer

8 september 2020

Z/20/186254-VB/20/96219

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
0. Gemeenschappelijke Regeling ODRU;
1. het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2020;
2. de bespreking in de commissie Fysiek Domein van 8 september 2020;
Besluit
De voorlegde zienswijze op de (ontwerp)begroting 2021 en de tweede (ontwerp)begrotingswijziging
2020 van de ODRU definitief vast te stellen.
29 september 2020
Griffier
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Origineel besluit is ondertekend

