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Annotatie vergadering Algemeen Bestuur ODRN 1 oktober 2020
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Op 1 oktober 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.
BERAP ODRN per 1-8-2020 (agendapunt 4)
De ODRN heeft de Bestuursrapportage 1 augustus 2020 opgesteld. Deze rapportage is onderdeel van
de P&C-cyclus. Hierin verantwoordt de ODRN de geleverde prestaties over de eerste zeven maanden
van 2020 en wordt een prognose gegeven voor heel 2020. De rapportage geeft inzicht in de financiële
stand van zaken maar en geeft een beeld over de uitvoering van de programma’s en andere van belang
zijnde onderwerpen die gedurende het jaar hebben plaatsgehad.
De ODRN verwacht 2020 nagenoeg budgettair neutraal af te sluiten. Er is een overschot
geprognosticeerd van € 130.000 (0,6% van de verwachte baten).

Op het niveau van baten en lasten zijn er grotere afwijkingen en loopt de ODRN achter op de
werkplannen. Belangrijkste oorzaak is dat de ODRN € 800.000 van het budget voor het
ontwikkelprogramma dit jaar niet zal inzetten en doorschuift naar 2021 (vanwege de uitstel van de
Omgevingswet. Verder hebben ook de COVID-19 pandemie en de PFAS/Stikstof problematiek invloed
gehad op de prestaties tot nu toe.
Waar mogelijk worden achterstanden ingehaald maar we moeten ons ook realiseren dat we niet alles
in eigen hand hebben. In overleg met de opdrachtgevers bekijken we of een achterstand
doorgeschoven kan worden naar 2021.
De Doorontwikkelagenda is nu over de hele linie van start gegaan. Wel is het duidelijk dat door het
verschuiven van de invoeringsdatum van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouwen het
zwaartepunt van deze agenda in 2021 zal komen te liggen. Elke vergadering koppelt de ODRN de
voortgang terug in het bestuur.
We stellen voor om in te stemmen met de BERAP ODRN per 1-8-2020.
Wijziging Financiële verordening ODRN 2016 (agendapunt 7)
ODRN heeft een Financiële verordening 2016 opgesteld. Een dergelijke verordening is verplicht en
geeft regels voor de inrichting van de begroting en de jaarrekening, hoe activa en passiva worden
gewaardeerd, hoe de financiële organisatie en de interne controle is ingericht.
De ODRN heeft de wens om meer dan voorheen de begroting als sturingsinstrument te gebruiken en
heeft daarom de meerjarenbegroting in het financiële pakket (CODA) opgenomen. Daarbij is de

begroting doorgelicht en stelt de ODRN aanpassingen voor in de categorieën. Ook willen de ODRN in
dit kader de spelregels voor begrotingswijzigingen beschrijven. Dergelijke spelregels waren eerder
niet schriftelijk vastgelegd. Daarnaast moet de verordening worden aangepast aan de vernieuwde
planning & controlcyclus die het bestuur vorig jaar heeft aangepast.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het wijzigen van begrotingscategorieën en de artikelen 4 en
artikel 5 van de Financiële Verordening 2016 ODRN zoals omschreven.
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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