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CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
Geen zienswijze indienen op de (ontwerp)Begrotingswijziging 2018 en (ontwerp)Begroting 2019 van
ODRU en de raad hiervan in kennis stellen.
TOELICHTING

Inleiding
Het AB van ODRU heeft in zijn vergadering van 12 april 2018 unaniem voorlopig ingestemd met de
(ontwerp)Begrotingswijziging 2018 en de (ontwerp)Begroting 2019 en besloten deze voor zienswijzen
voor te leggen aan de raden.
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De deelnemende gemeenten van deze gemeenschappelijke regeling zijn: Bunnik, De Bilt, De Ronde
Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse
Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
Geadviseerd wordt geen zienswijze in te dienen op de voorgelegde financiële stukken.
Argumenten
•

Uitwerking overeenkomstig de uitgangspunten in de vastgestelde Kadernota 2019 van de
ODRU

De Kadernota 2019 ODRU is op 14 december 2017 vastgesteld door het AB.
•

Gezonde financiële structuur en inspelen op toekomstige ontwikkelingen

De ODRU kent een gezonde structurele exploitatie en zal deze naar verwachting de komende jaren
blijven houden. ODRU werkt aan de opgave om aantoonbaar een vernieuwing en verbetering van de
kwaliteit van de dienstverlening aan gemeenten, bedrijven en inwoners te realiseren. ODRU heeft
hiertoe in 2015 een Koersdocument opgesteld (strategische koers 2015 - 2018). Hierin wordt ook
ingespeeld op de komst van de Omgevingswet (o.v. inwerkingtreding 2021). Voor de periode 2019 2023 zal door ODRU een nieuw koersdocument worden opgesteld.
•

ODRU ondersteunt SV op klassieke taken

ODRU ondersteunt Stichtse Vecht met name op milieutaken. Dit zijn werkzaamheden die de
voormalige milieudienst Noord-West Utrecht ook reeds voor de voormalige gemeenten behartigden
en nog steeds goed passen bij deze gemeenschappelijke regeling. Ook draagt ODRU zorg voor
milieueducatie en zet zij in op thema’s als energie en duurzaamheid.
•

Dienstverleningsovereenkomst en Uitvoeringsplan

De kern van de ODRU bestaat uit de ruim 140 vakspecialisten. Het uurtarief voor 2019 is vastgesteld
op € 89,75. Bij het afnemen van uren wordt onderscheid gemaakt in zogenaamde gegarandeerde (G)
uren en project (P) uren. De hoogte van het contract met Stichtse Vecht bedraagt ca € 1,3 miljoen
(15.128 G uren). Elk jaar wordt het aantal G uren overschreden en neemt de gemeente extra P uren
af. Deze extra inzet wordt gedekt uit diverse kostenposten.
•

Rijksbijdrage en wettelijke bepalingen

De Rijksbijdrage voor het milieutaakveld Externe Veiligheid is gestopt. Verder is in het Besluit
omgevingsrecht bepaald dat de uitvoeringsdienst controleert op sloopmeldingen met asbest van
bedrijven. Hiervoor zijn in de begrotingscyclus extra middelen opgenomen.

•

Bedrijfsvoering en Personeel

Interessant is te zien dat ODRU - net als de gemeente - zich bezig houdt met
bedrijfsvoeringvraagstukken zoals digitalisering, data analyse, generatiepact, young professionals,
vast personeel - inhuur, huisvesting, etc.
Kanttekeningen
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Indien uw college besluit toch een zienswijze in te dienen kan deze toezien op de vraag hoe ODRU
omgaat met stijging van kosten voor inhuur en hoe zij de gemeente betrekt bij het vervolg van het
vastgestelde Koersdocument. Via het regievoerdersoverleg en AB/DB komen dergelijke vragen
echter ook aan de orde.
Uitvoering
Met ODRU bestaat een dienstverleningsovereenkomst. Eenmaal overgedragen taken worden niet
eenvoudig weer terug overgedragen door ODRU aan de gemeente.
Communicatie en Participatie
Geen opmerkingen.
Raadsinformatiebrief
De raad informeren dat de financiële stukken door ODRU zijn aangeboden en dat u hierop geen
opmerkingen heeft.
Financiële paragraaf
De begroting 2019 ODRU bevat de financiële doorwerking van de begrotingswijzing 2018 en de
uitwerking van de Kadernota 2019. ODRU laat in de meerjaren exploitatie voorde structurele baten
en lasten een sluitende begroting zien. In 2019 kunnen de financiële gevolgen van de uitvoering van
de Koers worden opgevangen in de exploitatie en reserves. De onzekerheid over de (financiële)
impact van de Omgevingswet is voor ODRU en de gemeenten nog erg groot (o.a. de te verwachten
investeringen in IT-voorzieningen). Nog niet kan worden aangegeven wat de effecten hiervan zullen
zijn. Ook de effecten van de veranderingen in de dienstverlening in 2019 als gevolg van de vorming
van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden zijn nog niet bekend en derhalve niet venwerkt in de
begroting 2019 ODRU.
De vermogenspositie is strikt genomen nog niet helemaal op orde maar dit is te verdedigen gezien
het feit dat met de bestemmingsreserve ODRU in staat is te bouwen aan een organisatie die klaar is
voor de toekomst en ook nog werkt aan de voorbereiding op de Omgevingswet. Het jaar 2018 stond
in het teken van het afmaken van de Koers 2015 - 2018, de overdracht van de behaalde resultaten
aan het nieuwe bestuur en het werken aan een door het algemeen bestuur (medio 2019) vast te
stellen Koers voor 2019 - 2023.
Voor de verhoging van het uurtarief is € 77.214 benodigd. Deze zal worden opgenomen in de
programmabegroting 2019.
Juridische paragraaf
Procedure
De (ontwerp)begroting 2019 ODRU is vastgesteld in het AB op 12 april 2018 en toegezonden aan de
eigenaargemeenten die vervolgens 8 weken de gelegenheid hebben om hun zienswijze in te dienen
(tot 7 juni 2018). In verband met de collegevergadering is tijdig aangegeven dat een eventuele
zienswijze nog volgt. De begroting 2019 ODRU zal vervolgens ter vaststelling aan het AB op 28 juni
2018 worden voorgelegd, waarna de begroting uiterlijk twee weken na vaststelling door het AB aan
Gedeputeerde Staten wordt verzonden.
Risicoparagraaf
Indien een financieel risico zich bij ODRU voordoet zullen de eigenaren (lees gemeenten) hiervoor
een financiële regeling treffen.
Duurzaamheidsaspecten
Het taakveld duurzaamheid maakt een sterk onderdeel uit van de ODRU. Bij elke ontwikkeling die
zich voordoet wordt over dit aspect geadviseerd en wordt gekeken waar kansen zich voordoen.
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Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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