
R A A D S B E S L U I T 
1 8 R . 0 0 6 5 7 gemeente 

W O E R D E N 

Agendapunt: 

Onderwerp: Woerden- Kadernota 2020 ODRU 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 16 oktober 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling "Omgevingsdienst Regio Utrecht" artikel 
34, lid 3 en 4 

b e s l u i t : 
1. Kennis te nemen van de (ontwerp)Kadernota 2020 van de ODRU waarin is opgenomen een 

reguliere bijdrage van de gemeente Woerden van C 1.265.308 en een werkbudget 2020 voor 
Natuur- en Milieueducatie van ê 16.755. 

2. Bij het opstellen van de begroting voor 2020 het bedrag van ê 1.379.063 (waarvan 
6 1.265.308 uit de Kadernota 2020 ODRU, C 16.755 werkbudget Natuur- en Milieueducatie 
en C 97.000 voor onvermijdelijke milieuontwikkelingen Begroting 2019 Woerden), een 
verhoging van C 37.947 ten opzichte van de raming in de conceptbegroting 2019-2022, te 
ramen voor de uitvoering van milieutaken. 

3. Een zienswijze in te dienen waarin wordt aangegeven dat de raad positief is over de 
(ontwerp)Kadernota 2020 van de ODRU, met in acht name van de volgende 
aandachtspunten: 

a. Stijging gemeentelijke bijdrage zoveel mogelijk beperken 
De begrotingssystematiek van ODRU kent geen prikkel om de stijging van de gemeentelijke 
bijdrage zoveel mogelijk te beperken. Om deze reden wordt het bestuur van ODRU gevraagd 
deze ontwikkeling nauwlettend te monitoren en actief te blijven zoeken naar andere 
dekkingsmogelijkheden c.q. efficiëncy-voordelen. Ook schaalvoordelen leiden tot een lager 
tarief. 

b. Kosten invoering Omgevingswet zijn onvoldoende in beeld 
Uit de Kadernota 2020 blijkt dat de structurele effecten van de Omgevingswet op de formatie, 
de huisvesting en benodigde investeringen op IT-gebied op dit moment nog niet bekend zijn 
en dus nog niet in de cijfers kunnen worden verwerkt. De gemeente verwacht dat de 
invoering van de Omgevingswet uiteindelijk zal leiden tot meerkosten en structurele 
uitbreiding van de formatie. Deze kosten moeten tot een minimum beperkt worden. Verzoek 
aan het bestuur van ODRU is deze ontwikkeling scherp in de gaten te houden en gemeenten 
hier nauw in mee te nemen. 

c. Risico's door overdracht van taken en nieuwe taken 
De ODRU taakuitvoering is behoorlijk in beweging onder andere door overdracht van taken 
en nieuwe taken (bouwtaken, bodemtaken, BOR-taken wet VTH, taken voor gemeente 
Vijfheerenlanden). 



De gemeente Woerden vraagt aandacht voor de risico's die deze overdracht van taken met 
zich meebrengt zoals personele risico's, huisvesting, IT/DV en kwaliteit van de 
dienstverlening. De ODRU-organisatie, die behoorlijk onder druk staat en een intensieve 
organisatieontwikkeling doorloopt, moet deze extra taken wel aankunnen. Verzoek aan het 
bestuur van ODRU is dit proces scherp in de gaten te houden om te voorkomen dat hierdoor 
knelpunten ontstaan die extra kosten voor de deelnemende gemeenten met zich 
meebrengen. Wij gaan er ook vanuit dat de geconstateerde groei door toename in 
werkzaamheden en wettelijke taken in de Begroting 2019 ODRU tot uiting komt. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zjj 

openbare vergadering, gehouden op 22 november J 

De griffier, De voorzitter^ 

drs. M.ĴVV. Tobeas ļkefíboei 


