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CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1. Geen zienswijze indienen op de (ontwerp)Kadernota 2020 van de Omgevingsdienst Regio
Utrecht.
2. De raad van dit besluit in kennis stellen.
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TOELICHTING
Inleiding
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) heeft op 28 september
2018 de (ontwerp)Kadernota 2020 van de ODRU aangeboden aan de raad en de mogelijkheid
gegeven tot het indienen van zienswijzen.
De deelnemende gemeenten 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
•

De ODRU kent structureel een gezonde exploitatie.

De ODRU kent structureel een gezonde exploitatie. Het algemeen bestuur (AB) heeft in 2015 de
strategische koers “Samen bouwen aan de ODRU” vastgesteld. Deze koers vormt de leidraad bij het
handelen van de ODRU. In april 2019 zal door het nieuwe bestuur een strategisch plan worden
opgesteld voor de periode van 2019-2022. Voortdurende verbetering van de kwaliteit van de
dienstverlening zal hierbij een van de belangrijke pijlers zijn. Hieraan is de tweede pijler gekoppeld:
verzakelijking van de bedrijfsvoering door transparante productsturing en - financiering. Als laatste
zijn de voorbereiding op, en de invoering van de Omgevingswet en taakoverdrachten door
gemeenten belangrijke onderwerpen.
•

Vastgestelde uurtarief

Het uurtarief voor 2019 is vastgesteld op € 89,75. Indien de verwachtingen van het CPB worden
doorgevoerd zal dit resulteren in een tariefstijging van 4,24%. In deze tariefstijging wordt nog geen
rekening gehouden met de gevolgen van de mogelijke groei van de organisatie. Het streven van de
organisatie is om in 2019 een flinke groei door te maken in de taakuitvoering. Als gevolg hiervan is
een eenmalige verlaging van het uurtarief met €1,00,- mogelijk. Het voorgestelde uurtarief voor 2020
is vastgesteld op € 92,50,-.
Kanttekeningen
In de (ontwerp)Kadernota 2020 is de ‘indeplaatstreding’ van Vijfheerenlanden voor de gemeente
Vianen nog niet financieel meegenomen. Het is op dit moment (nog) niet inzichtelijk welke mogelijke
kosten deze wijziging met zich mee zal brengen.
Uitvoering
Met de ODRU wordt jaarlijks een Uitvoeringsprogramma (UVP) opgesteld met bijbehorende
Uitvoeringsovereenkomst (UVO). Hierin staan de uit te voeren taken en de benodigde capaciteit
opgenomen. Eenmaal overgedragen taken worden niet eenvoudig weer terug overgedragen door de
ODRU aan de gemeente.
Communicatie en Participatie
Geen opmerkingen.
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Raadsinformatiebrief
Geen zienswijze (ontwerp)Kadernota 2020 ODRU
Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht heeft in zijn vergadering van 27
september 2018 ingestemd met de (ontwerp)Kadernota 2020.
De ODRU kent een gezonde financiële structurele exploitatie en zal deze naar verwachting de
komende jaren houden. Ons college heeft geen aanleiding gezien tot het indienen van een
zienswijze. U kunt de stukken hier (link) raadplegen.
Financiële paragraaf
In de (ontwerp)Kadernota 2020 is een beeld geschetst van de manier van werken van de ODRU en
de uitgangspunten welke gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting voor 2020.
In de (ontwerp)Kadernota 2020 is in de geraamde tariefstelling voor de deelnemende gemeenten een
besparing opgenomen. Dit resulteert in een € 1lager tarief vanaf 2020.
In de (ontwerp) Kadernota 2020 is de ‘indeplaatstreding’ van Vijfheerenlanden voor de gemeente
Vianen nog niet financieel volledig meegenomen. De overdracht van de taken wordt voorbereid en
zal vanaf 1 januari 2019 worden geëffectueerd.
De economie laat een groei zien. Dat merken zowel de gemeenten als de ODRU aan het aantal
WABO vergunningaanvragen, wijzigingen bestemmingsplannen, de daaruit voortvloeiende toezicht
activiteiten en het aantal klachten. De arbeidsmarkt wordt krapper en de lonen en prijzen stijgen. Dit
is van belang van de opstelling van de (ontwerp)Kadernota 2020. De tarieven van de ODRU dienen
in ieder geval kostendekkend te zijn.
Juridische paragraaf
Procedure
De (ontwerp)Kadernota 2020 is vastgesteld in het AB en toegezonden aan de eigenaargemeenten
die vervolgens acht weken de gelegenheid hebben om hun zienswijzen in te dienen (tot 23 november
2018). Aangezien de zienswijzentermijn liep tot 23 november 2018 is richting ODRU aangegeven dat
een eventuele zienswijze - afhankelijk van uw standpunt - nog kan volgen. Het DB voegt de
ingebrachte zienswijzen bij de Kadernota 2020 ten behoeve van de definitieve vaststelling door het
AB op 20 december 2018. Hierna zal de begroting uiterlijk twee weken na vaststelling door het AB
aan Gedeputeerde Staten wordt toegezonden.
Delegatie
Ingevolge het Algemeen Delegatiebesluit 27 september 2011 is uw college bevoegd te besluiten tot
het al dan niet indienen van een zienswijze op de (ontwerp)Kadernota 2020.
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 taken die de ODRU voor
gemeenten uitvoert. Bij elke ontwikkeling die zich voordoet wordt over dit aspect geadviseerd en
wordt gekeken waar kansen zich voordoen.
Overige aspecten
Geen opmerkingen.
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