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Beste heer Van Vuuren, 
 
Op 10 april 2020 heeft u ons de (ontwerp)begroting 2021 en de tweede (ontwerp)begrotingswijziging 
2020 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (hierna: ODRU) toegezonden, om ons de gelegenheid 
te geven te reageren op dit stuk. Aangezien wij tot 8 juni 2020 de gelegenheid hebben om onze 
reactie in te dienen, sturen wij u onze zienswijze onder voorbehoud dat de raad op 29 september 
2020 hiermee instemt.   
 
Zienswijze 
De gemeente Stichtse Vecht is akkoord met de (ontwerp)begroting 2021 en de tweede 
(ontwerp)begrotingswijziging 2020 
 
Opmerkingen naar aanleiding van de begroting 2021 
Wel willen wij het volgende opmerken. Wij zijn tevreden met de keuze om, in tegenstelling tot wat in 
de kadernota 2021 naar voren kwam, in de Begroting 2021 geen rekening te houden met de 
kostenstijging van 27%. De invoering van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld tor 1 januari 
2022. Hierdoor zullen de kosten op een later moment plaatsvinden. Daarnaast zal in de komende 
maanden meer duidelijk worden, wordt de raming geactualiseerd en worden nieuwe taken 
geconcretiseerd naar de gemeente met als basis de UVP. Op grond van begrotingswijzigingen in 
2021 zullen de financiële effecten worden verwerkt. Wij zijn van mening dat dit een beter begaanbare 
route is waarbij wij willen benadrukken dat de stijging van de kosten uitsluitend geleidelijk kan 
plaatsvinden.  
 
Daarnaast zullen wij zorgen dat de uren benodigd voor de taakuitvoering Externe Veiligheid voor de 
gemeente Stichtse Vecht zijn geborgd. Het is nog niet duidelijk hoeveel iedere gemeente vanuit het 
Rijk ontvangt voor het uitvoeren van taken Externe Veiligheid. Voor de gemeente Stichtse Vecht is 
uitgangspunt dat het te ontvangen budget taakstellend is voor het uitvoeren van deze taken. 
 
Opmerkingen naar aanleiding van de begrotingswijziging 2020 
Een belangrijke onzekerheid voor 2020 zijn de gevolgen van de coronacrisis. Wij verzoeken u om 
ons te blijven informeren over de consequenties van de coronacrisis binnen de ODRU. Zowel wat 
betreft de uitgevoerde werkzaamheden als de financiële consequenties.   
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Afdracht sociale premies 
Tot slot willen wij nog het volgende opmerken. De ODRU heeft jarenlang teveel sociale premies 
afgedragen. Voor de jaren 2014 tot en met 2019 heeft de ODRU inmiddels gecorrigeerde aangiften 
bij de Belastingdienst ingediend. We willen de ODRU meegeven om zich maximaal in te spannen om 
ook de te hoge afdracht van sociale premies over de jaren 2008 – 2013 terug te krijgen. Ook al is de 
kans van slagen voor deze periode klein in verband met verjaring. En we gaan ervan uit dat 
dergelijke fouten in de toekomst worden voorkomen.  
 
Vragen 
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Chantal Brons via bovenstaande 
contactgegevens. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, 
 
 
 
gemeentesecretaris   burgemeester 

 
 
 
 
 


