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n.v.t.

Beste mevrouw Behrens-Benne,
Met belangstelling hebben wij kennis genomen van de door ons op 1 oktober 2021 ontvangen
(ontwerp)kadernota 2023, eerste (ontwerp)Begrotingswijziging 2022 en tweede
(ontwerp)Begrotingswijziging 2021 van de Omgevingsdienst regio Utrecht (hierna: ODRU). U heeft
ons de gelegenheid gegeven te reageren op deze stukken tot 26 november 2021. Van deze
gelegenheid willen wij graag gebruik maken. Wij sturen u onze zienswijze onder voorbehoud dat de
raad hiermee instemt.
Zienswijze
De gemeente Stichtse Vecht is akkoord met de uitgangspunten welke zijn beschreven in de
hierboven genoemde stukken. Hieronder zullen wij ingaan op de afzonderlijke stukken en daarbij
onze aandachtspunten meegeven.
Tweede begrotingswijziging 2021
Wij willen meegeven dat het prettig is dat de ingestoken koers voor wat betreft de kostenbesparing
resultaten laat zien, doordat de personele kosten lager uitvallen door de kostenbesparing op de
inhuur.
Eerste begrotingswijziging 2022
Wij betreuren het dat de verlaging van de DVO’s van Montfoort en IJsselstein, door de teruggave van
RO- en DHW-taken aan deze gemeenten, een structureel tekort met zich meebrengt. We spreken
onze wens uit dat deze tekorten kunnen worden opgevangen doordat gemeenten zich gaan
conformeren aan de 80/20 regel en door verdere kostenbesparingen.
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Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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Kadernota 2023
De gemeente Stichtse Vecht is akkoord met de uitgangspunten welke beschreven zijn in de
Kadernota 2023. Wij lezen hierin tot ons genoegen dat de ODRU doorwerkt aan de kostenbesparing.
Daarnaast willen wij nogmaals onze zorgen uiten over de kostenontwikkeling die de inwerkingtreding
van de Omgevingswet met zich meebrengt. Wij zouden graag tijdig (voor maart 2022) inzichtelijk
willen krijgen welke effecten de invoering van de Omgevingswet en de andere externe
ontwikkelingen gaan hebben, zodat wij hiermee rekening kunnen houden bij onze begrotingscyclus.
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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,
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drs. F.J. Halsema
gemeentesecretaris
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drs. A.J.H.T.H. Reinders
burgemeester

