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Geacht bestuur,
U heeft ons op 9 april 2019 verzocht om onze zienswijze te geven op de jaarstukken 2018, de
begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 van Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). In
deze brief geven wij u onze concept-zienswijze hierop en doen wij enkele aanbevelingen. De
definitieve zienswijze ontvangt u na het raadsbesluit (25 juni 2019).
Zienswijze
Wij stemmen in met de door de Adviesfunctie Regio Nijmegen (ARG) gegeven adviezen, zoals
hieronder zijn verwoord.
Advies bij de Jaarrekening:
A. In te stemmen met de jaarrekening 2018 van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Regio Nijmegen.
B. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming, zijnde het nadelig
rekeningresultaat ad C 721.584,-, te onttrekken aan de algemene reserve.
Advies bij de Begroting:
A. In te stemmen met de begroting 2020.
B. Kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023.
Aan de deelnemende partijen is geadviseerd om de risico’s van Ç 482.000,- op te nemen in de eigen
paragraaf weerstandsvermogen, dit naar rato van deelname. Voor Beuningen is dat een bedrag van
C 35.000,-. Na uw besluit over de resultaatbestemming nemen wij dit bedrag mee bij ons
weerstandsvermogen.
In het adviesrapport zijn door de AGR aanvullende adviezen gegeven. Deze adviezen zijn
overgenomen in onze zienswijze aan u.
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1. Voor het ontwikkelbudget en de indirecte uren adviseert de adviesfunctie om deze, voor
zover deze tot de reguliere bedrijfsvoering behoren, ook uit de reguliere bijdragen te
bekostigen; of in het geval van specifieke projecten aan de betreffende deelnemers.
2.

Ook is het advies de inhuurkosten zoveel mogelijk naar specifieke projecten/ deelnemers
toe te rekenen. Een afbouw van inhuur naar acceptabelere proporties in de toekomst is
gewenst.

3.

De Regionale Adviesfunctie adviseert om de ODRN een realistische meerjarenbegroting (nu
is de meerjarenbegroting alleen een kopie van de begroting 2020) te laten opstellen.

In het adviesrapport staat dat de ODRN over 2019 geen tekorten meer verwacht. Ondanks deze
optimistische verwachtingen vragen we de ODRN nadrukkelijk de in 2020 geplande benchmark
eerder uit te voeren (zoals verwoord in aanbeveling 1 hieronder).
De accountant heeft op 8 april 2019 een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor
getrouwheid. Ten aanzien van de rechtmatigheid geldt een beperking. De beperking zit in de
resultatenrekeningpost Ontwikkelbudget met een omvang van C 0,2 miljoen doordat niet aan de
BBV regels wordt voldaan als ook niet aan interne door het AB gestelde vereisten. Wij vragen u
nadrukkelijk om in de toekomst wel aan deze regels te voldoen.
Aanbevelingen
Ook geven wij u onderstaande aanbevelingen mee om deze in overweging te nemen:
1. Eerder is in een besluit van december 2017 van ODRN (herziene rapportage ‘advies omtrent
herverdelingseffecten binnen de outputfinanciering’) aangegeven om eens in de 3 jaar een
benchmark uit te voeren op de prestaties en de prijsstelling. Dit heeft nog niet
plaatsgevonden en dient alsnog voor eind 2020 te gebeuren. Gezien de kostenontwikkeling
ODRN is het zeer aan te bevelen om deze benchmark naar voren te halen en ODRN
verzoeken er in 2019 mee te starten.
2.

De ODRN zet - samen met haar deelnemers - sterk in op het onlangs gestarte
verbetertraject om de gehele plan- en control cyclus en regionale samenwerking te
optimaliseren. Deze nieuwe cyclus geldt voor het eerst voor de begroting 2021.

Tot slot
Wij vertrouwen erop dat u onze zienswijze meeneemt in uw besluit. Voor vragen over de zienswijze
kunt u contact opnemen met Mariëtte van Oers, accountmanager ODRN van gemeente Beuningen.
U bereikt haar via telefoonnummer 14 024 of e-mail: m.v.oers(ã)beuningen.nl.

Met vriendelijke groet,
burgemegster en wethouders
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