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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur ODRN 4 november 2020
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: *INT20.0789*
Op 4 november 2020 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling ODRN. Deze memo beperkt zich tot de agendapunten waarover een
standpunt nodig is van het AB ODRN.
Financiën: aanpassing van de begroting 2020 en 2021 (agendapunt 5)
De ODRN verwacht 2020 nagenoeg budgettair neutraal af te sluiten met een overschot van € 18.000
(0,1% van de omzet). Voorgesteld wordt om het doorschuiven van de bijdrage ontwikkelprogramma
naar 2021 van € 800.000 in de ODRN-begroting te verwerken. Hierover zijn door de raden en staten in
het voorjaar van 2020 al zienswijzen gegeven. De overige effecten die elkaar per saldo min of meer
opheffen neemt de ODRN nu niet mee. Er is geen sprake van een verhoging van de bijdragen van de
deelnemers. Vanwege dit feit kan een deze aanpassing middels een actualisatie van de begroting.
Voorgesteld wordt:
- In te stemmen met en te besluiten tot de actualisatie van de begroting 2020 en 2021;
- kennis te nemen van de financiële stand van zaken ODRN per 1 oktober 2020.
Evaluatie toeslag € 15 (agendapunt 6)
Het Algemeen Bestuur heeft een aantal maatregelen genomen die als doel hadden de financiële situatie
van de ODRN te verbeteren. Eén van die maatregelen was het toepassen van een toeslag van € 15 op
het uurtarief bij aanvullende werkzaamheden. De colleges zijn op 10 september 2020 met een brief
geïnformeerd over de wijze waarop de ODRN hieraan in de praktijk invulling geeft. Daarbij is
aangegeven dat de maatregel na een jaar wordt geëvalueerd.
De ODRN wil de evaluatie vervroegen en vraagt om het besluit te heroverwegen, op basis van de
ervaringen tot dusver. De ODRN wil hiermee het onbegrip wegnemen en de praktische toepasbaarheid
van de € 15-toeslag vergroten.
Uw bestuur wordt voorgesteld in te stemmen met en te besluiten tot:
a. Voor het jaar 2020 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020
- de toeslag van € 15 alleen toe te passen wanneer er sprake is van een aanvullend opdracht voor
de uitvoering van een nieuw project;
- de toeslag van € 15 niet van toepassing te laten zijn op aanvullende reguliere werkzaamheden
of op extra inzet bestaande projecten;
- de toeslag van € 15 niet van toepassing te laten zijn voor opdrachtgevers waarmee we geen
getekend uitvoeringsprogramma hebben.

b.

Vanaf 2021 de toeslag bij zowel nieuwe als bestaande projecten en ook bij onze reguliere
producten niet meer toe te passen en de meerkosten van inhuur te dekken uit onze reguliere
tarieven.

Controleprotocol ODRN 2020 en opdracht aan accountant (agendapunt 7)
Het AB dient een accountant aan te wijzen voor de controle van de jaarrekening en het daarbij
verstrekken van een accountantsverklaring en een verslag van bevindingen. Vorig jaar heeft uw
bestuur ingestemd met het aangaan van een overeenkomst met WHS-registeraccountants voor een
periode van 3 jaar. Tevens dient voor deze controle door uw bestuur een controleprotocol te worden
vastgesteld. Dit controleprotocol ligt nu voor.
Voorgesteld wordt om in te stemmen het Controleprotocol ODRN 2020 en het verstrekken van de
opdracht aan WHS-registeraccountants.
Knelpunten BOA-capaciteit Milieu Begroting 2021 (agendapunt 10)
De deelnemers hebben de mogelijkheid gekregen zienswijzen in te dienen. Het voorstel is voorgelegd
aan de gemeenteraad van Beuningen voor een zienswijze. De raad heeft op 11 juni ingestemd met het
voorstel. Op basis van de binnengekomen zienswijzen en de reactie hierop van de ODRN wordt
voorgesteld om:
-

in te stemmen met de Begroting 2021 ODRN;
in te stemmen met de Meerjarenraming 2022-2024;

Disclaimer:
1. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit meerdere leden. Dit betekent dat de individuele
inbreng van Beuningen alleen dan resultaat heeft als dit wordt gedragen door de meerderheid van het AB.
2. In de verslaglegging van het AB komt de individuele inbreng van haar leden niet terug en wordt volstaan met een
afsprakenlijst.
Soms zijn de onderwerpen die op de agenda van een AB vergadering staan van ondergeschikt belang.
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