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Te besluiten om: 
1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2018 van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). 
2. Een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2019, waarbij de ODA wordt 

opgeroepen toename van vraag en kostenstijgingen eerder te signaleren en rapporteren. 
3. Een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020, waarbij 

de ODA wordt opgeroepen in te zetten op terugdringen van kosten, de mogelijkheden voor 
structurele verbetering van de financiële situatie uit te werken en de deelnemende 
gemeenten hierbij te betrekken. 

 
Context 
Begin april 2019 heeft het algemeen bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 
de jaarstukken 2018, 1e begrotingswijziging 2019 en begroting 2020 / meerjarenbegroting 
toegestuurd aan de deelnemende gemeenten. Hiermee voldoet de ODA aan de voorschriften uit 
de Wet gemeenschappelijke regelingen en de samenwerkingsregeling. 
 
Beoogd effect 
Met de jaarstukken 2018 geeft de ODA inzicht in de bedrijfsvoering en de geleverde diensten. 
Voor begrotingswijziging en begroting geldt dat de gemeenten hun invloed kunnen uitoefenen 
op de ODA door middel van het geven van een zienswijze. 
 
Argumenten 
1.1 De jaarrekening geeft inzicht; ODA sluit het jaar 2018 af met een klein positief saldo. 
De jaarrekening 2018 sluit met een voordelig saldo van € 86.000. Ter vergelijking: in 2017 was er 
nog een nadelig saldo van € 97.000. 
De accountantskosten en de kosten voor IT-ondersteuning zijn beduidend hoger dan begroot. 
De overgang naar outputfinanciering, de nieuwe vereisten en het goed inregelen daarvan 
hebben tot hogere kosten geleid. Door inzet van reserves en door besparingen op personele 
inzet ontstaat per saldo een voordelig rekeningresultaat.  
 
1.2 Het AB van de ODA gaat het saldo toevoegen aan de algemene reserve om daarmee het 
weerstandsvermogen te versterken. 
Het AB van de ODA is bevoegd dit zelfstandig te besluiten; de Wet gemeenschappelijke 
regelingen en de Samenwerkingsregeling schrijven alleen voor dat het AB de deelnemende 
gemeenten informeert over de vastgestelde jaarrekening. Er is geen verplichting voor het vragen 
van zienswijzen. 
 
2.1 Toename vraag en stijging van kosten zijn aanleiding voor een wijziging van de begroting 
2019 van de ODA. 
In 2017 is gestart met outputfinanciering. Belangrijk uitgangspunt van outputfinanciering is dat 
elke opdrachtgever betaalt voor geleverde producten x prijs van die producten. De begroting is 
altijd gebaseerd op een geraamd aantal producten x geraamde kostprijzen.  
Door de toenemende bedrijvigheid worden op dit moment meer producten afgenomen van de 
ODA. Daarnaast gaat de ODA rekenen met een hoger uurtarief vanwege (1) stijging van 
opleidingskosten, (2) toename van kosten voor archief, ICT en accountsdiensten en (3) lagere 
inkomende subsidie. 
Daarom heeft de ODA de prognoses van de begroting 2019 bijgesteld. In totaal verwacht ODA 
een kostenstijging  van € 1.159.000. Voor onze gemeente betekent dit een kostenstijging van 
€ 129.000. 
 
  



 

 

2.2 Noodzaak van aanpassen prognose was mogelijk eerder te melden aan gemeenten. 
De trend van toenemende vraag en kostenstijging van bijvoorbeeld ICT en accountantsdiensten 
tekende zich al vorig jaar af. Wij stellen daarom voor dat u door middel van een zienswijze de 
ODA oproept eerder te signaleren en te rapporteren over ontwikkelingen en tendensen 
waardoor gemeenten eerder in staat zijn om hierop te anticiperen. 
 
3.1 De kostenstijging 2019 wordt doorgetrokken naar de begroting 2020. 
Het beleid zoals dat is geformuleerd in de ODA-begroting 2019 heeft als vertrekpunt 
gefungeerd voor het opstellen van de begroting 2020. De prognose van het aantal af te nemen 
producten in 2020 is gebaseerd op de productiecijfers over het jaar 2018 en de verwachting dat 
de forse stijging van 2019 in 2020 nog licht doorgaat. 
 
3.2 De raming van de ODA voor onze gemeente komt dan € 200.000 boven het beschikbare 
budget. 
De ODA raamt voor Doetinchem voor 2020 € 1.036.000 als benodigd budget. In ons budget is 
rekening gehouden met € 836.000. Dat betekent dat het tekort groeit van € 129.000 in 2019 tot 
€ 200.000 in 2020 (NB niet cumulatief). 
 
Kanttekeningen 
2.1 Het budget is bij de voorgaande begrotingen ook al opgehoogd. 
De gemeenten zijn de afgelopen jaren meerdere keren geconfronteerd met forse stijging van de 
kosten van de Omgevingsdienst Achterhoek. Zo is bij de begroting 2019 is het budget voor ODA 
producten opgehoogd met € 150.000 structureel en € 44.000 eenmalig. (zie bijlage 5, pagina uit 
de begroting). 
Dit is niet wat wij voor ogen hadden bij de oprichting van de Omgevingsdienst in 2012. En het 
ophogen van het budget legt een groot beslag op onze begroting, wat ten koste gaat van 
andere belangrijke zaken voor onze inwoners. 
 
3.1  Zijn alle meerkosten onvermijdelijkheid en structureel van aard? 
Wij stellen u voor dat bij de ODA een zienswijze indient, waarmee u het bestuur van de 
ODA oproept in te zetten op terugdringen van kosten, de mogelijkheden voor structurele 
verbetering van de financiële situatie uit te werken en de deelnemende gemeenten hierbij te 
betrekken. 
 
Financiën 
De financiën zijn toegelicht in de voorgaande argumenten en kanttekeningen. 
 
Vervolg 
Uw zienswijze wordt verzonden aan het AB van de ODA (deadline 3 juni 2019).  
Het AB van de ODA zal vervolgens op 24 juni 2019 besluiten over deze stukken en de gemeenten 
informeren over dit besluit. 
 
Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief van de ODA 
2. Jaarrekening 2018 ODA 
3. 1e begrotingswijziging 2019 ODA 
4. Begroting 2020 / meerjarenbegroting ODA 
5. Pagina uit gemeentebegroting 2019 aanmelding ODA 
6. Brief zienswijze  
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