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Zienswijze Ontwikkeling ODRN 2020-2021

Geacht bestuur,
U heeft ons op 19 februari 2020 verzocht om onze zienswijze te geven op het informatiedocument over
de ontwikkeling van de ODRN in 2020-2021. In deze brief geven wij u onze zienswijze hierop.
Zienswijze
Wij stemmen in met de voorlopige besluiten die het Algemeen Bestuur van de ODRN heeft genomen,
namelijk:
- het verhogen van het gemiddeld uurtarief in 2020 met € 6,- per uur: we stellen hiervoor
€ 75.000,- beschikbaar;
- voor aanvullende opdrachten (buiten de jaarlijkse Werkplanbegroting) een toeslag € 15,- op
het reguliere tarief door te berekenen;
- instemmen met het Ontwikkelprogramma ODRN 2020-2021: we stellen in 2020 hiervoor €
90.000,- beschikbaar, waarvan ruim de helft bestemd is voor de invoering van de
Omgevingswet;
Kanttekeningen en aanbevelingen
Wij geven u onderstaande kanttekeningen en aanbevelingen mee om in overweging te nemen:
- Het Ontwikkelprogramma is kostbaar en wij dringen daarom aan op een zeer zorgvuldig proces.
Wij beseffen dat er een nieuwe koers nodig is om de bedrijfsvoering van de ODRN weer gezond te
maken. De eerste stappen hiervoor zijn gezet met het doorvoeren van een aantal organisatorische
aanpassingen, zoals het instellen van een Ontwikkel MT waaraan de afdelingsmanager
Bedrijfsvoering is toegevoegd. Bij het Ontwikkel MT sluiten ook geregeld de bestuurlijke trekkers
aan. Daarnaast is meer aandacht nodig voor de relatie tussen opdrachtgever - opdrachtnemer. De
zakelijkheid en gezamenlijkheid moet verbeteren en met elkaar in evenwicht komen, zowel bij de
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ODRN als bij de opdrachtgevers. Het bestuur van de ODRN heeft dit ook onderkend. Tot slot staan
we voor uitdagende nieuwe ontwikkelingen, waarvan het invoeren van de Omgevingswet een
voorbeeld is.
-

In het jaarverslag 2018 van de ODRN is te gemakkelijk gesteld dat het nadelige rekeningresultaat
(destijds € 721.584,-) eenmalig zou zijn. Wij zijn kritisch over het feit dat vorig jaar al snel
duidelijk werd dat de ODRN in 2019 opnieuw afstevende op een nog groter verlies. De ODRN geeft
nu aan dat onze extra investeringen op termijn (vanaf 2022) ook in financiële zin zijn vruchten
afwerpt. Dit vanwege een stijging van de productiviteit, lagere personeelslasten (door minder
inhuur) en de investeringen in het Ontwikkelprogramma. Wij rekenen erop dat de ODRN dit, met
alle aangegeven inspanningen, kan waarmaken.

-

Wij verwachten dat de ODRN en het Algemeen Bestuur ons tussentijds op de hoogte houdt van de
vorderingen met betrekking tot het Ontwikkelprogramma en de financiële situatie. In het
informatiedocument is niet opgenomen op welke momenten en op welke manier dat gebeurt. Wij
raden u aan om dit in uw besluit van het Algemeen Bestuur mee te nemen.

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@beuningen.nl.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

Dyanne Kocken
secretaris

Daphne Bergman
burgemeester
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