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Geachte Statenleden, leden van de raad,
U ontvangt hierbij de conceptbegroting 2020, meerjarenraming 2021-2023 van de
Omgevingsdienst Regio Nijmegen. Deze conceptbegroting 2020 is besproken en in concept
vastgesteld door het dagelijks bestuur op 4 april 2019.
Toelichting op de begroting
Bij de bespreking van de bestuursrapportage (BERAP, de stand van zaken tot 1-9-2018) zijn een
aantal onderwerpen door de directie van ODRN aangekaart. In paragraaf 1.1 en 1.2 van de
bijgevoegde begroting 2020 wordt hierop nader ingegaan en hiernaar wordt gemakshalve
verwezen.
In een gezamenlijk overleg van de strategische adviseurs, deelnemers van het ambtelijke
opdrachtgeversoverleg (OGO) en ODRN zijn een aantal eerste aanzetten gegeven die uiteindelijk
leiden tot betere (strategische) keuzes door opdrachtgevers, een meer op die behoefte van
opdrachtgevers afgestemde dienstverlening van de ODRN én een begroting die dit laat zien en
aansluit bij de dagelijkse praktijk.
Om dit te bewerkstelligen wordt de cyclus bij de ODRN inzake het opstellen van de P&Cdocumenten met ingang van het begrotingsjaar 2021 aangepast. De opstelling en vaststelling
van de begroting 2020 gebeurt met een aangepaste routing: De nu voorliggende begroting is
nog op basis van de bestaande afspraken opgesteld en zal nog worden aangepast met de
effecten uit de werkplan 2020. Wij verwachten begin juli een afgestemd werkplan 2020 te
kunnen beschikken en zullen dan bij de eerstvolgende bestuursvergadering de aanpassing van
de begroting 2020 voorleggen.

Procedure
In het algemeen bestuur van 4 juli 2019 wordt de begroting 2020 definitief vastgesteld. De
begroting moet vervolgens worden ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties en wel uiterlijk 1 augustus 2019.
Advies Regionale adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Regio Nijmegen
Er is conform de afspraken in de door de regiodeelnemers vastgestelde Begrotingsrichtlijnen
2020 advies aangevraagd bij de Regionale adviesfunctie Regio Nijmegen. Het advies zal u z.s.m.
rechtstreeks door de Regionale Adviesfunctie worden toegestuurd. Wij verwijzen naar de
planning die door deze adviesfunctie is opgesteld voor de datum waarop u een advies kan
verwachten.
Zienswijze
In de Wet gemeenschappelijke regelingen en de tekst van de gemeenschappelijke regeling
ODRN is bepaald dat deelnemers hun zienswijze over de concept-begroting bij het algemeen
bestuur kunnen indienen. U kunt uw zienswijze over de concept-begroting 2020 ( schriftelijk) bij
ons kenbaar maken.
In de Begrotingsrichtlijnen 2020 wordt vermeld dat deze zienswijze uiterlijk 19 juni binnen moet
zijn. Gelet op het feit dat het dagelijks bestuur de reacties moet bundelen en eventueel van
reactie moet voorzien, ten behoeve van de behandeling in het algemeen bestuur op 4juli 2019,
verzoeken wij u uiterlijk 20 juni 2019 uw zienswijze in te sturen.
Voorstel
Het dagelijks bestuur van de ODRN stelt het algemeen bestuur voor in te stemmen met de
begroting 2020 en deze vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor vragen kunt u terecht bij
de controller van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, de heer Theo Peters, telefonisch
bereikbaar op 024-7517820 en per mail via theo.peters@odrn.nl .
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Nijmegen,
namens deze
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