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Onderwerp:
Financiële stukken Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Samenvatting:
De Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) voert milieu- en omgevingstaken uit voor
15 deelnemende gemeenten, waaronder Woerden. Ieder jaar worden in april de financiële stukken
aangeboden. Wij stellen de raad voor om kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 ODRU,
e
de 1 Begrotingswijziging 2019 ODRU en (ontwerp)Begroting 2020 ODRU.
De gemeentelijke bijdrage van Woerden in de Begroting 2020 van de ODRU voor het uitvoeren van
milieutaken is € 1.265.308 aangevuld met een werkbudget voor Natuur- en milieueducatie van
€ 16.755. Naast de in deze begroting opgenomen contracturen, worden in het nog op te stellen
uitvoeringsprogramma voor 2020 ook aanvullende uren en projecturen ingezet.
De raad wordt verder gevraagd om de positieve voorlopige zienswijze over deze financiële stukken,
die op basis van het standpunt van het college aan ODRU is verzonden, te bekrachtigen. In deze
zienswijze wordt aandacht gevraagd voor het feit dat de kosten voor de Omgevingsdienst nog
onvoldoende bekend zijn en er mogelijke risico’s zijn door de overdracht van taken en nieuwe taken.

Gevraagd besluit:
1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2018 ODRU;
e
2. Kennis te nemen van de 1 Begrotingswijziging 2019 ODRU;
3. Kennis te nemen van de (ontwerp)Begroting 2020 ODRU waarin een gemeentelijke bijdrage van de
gemeente Woerden is opgenomen van € 1.265.308 (13.679 contracturen x € 92,50) en een
werkbudget NME van € 16.755 .
4. Als zienswijze richting het Bestuur van de ODRU aan te geven dat de raad positief is over de
e
1 Begrotingswijziging 2019 ODRU en de (ontwerp)Begroting 2020 ODRU, met inachtneming van
de volgende aandachtspunten:
a. Kosten invoering Omgevingswet zijn onvoldoende bekend
b. Risico’s door overdracht van taken en nieuwe taken
Inleiding
Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd?
In het kader van de gemeenschappelijke regeling presenteert de ODRU de Jaarrekening 2018, de
eerste wijziging van de Begroting 2019 en de (ontwerp)Begroting 2020. De uitvoering van de
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koers van ODRU voor de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande organisatie-ontwikkeling
loopt hier als een rode draad doorheen. Onderstaand geven wij hierover een toelichting.
Uitvoering koers ODRU (Omgevingswet en organisatieontwikkeling)
Ook voor de komende jaren staat voor de ODRU de uitvoering van de ‘koers’ centraal. Samen met
de eigenaar-gemeenten wordt in een intensief traject gewerkt aan een aantal programma’s.
Het beoogde resultaat is een aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en
een gezamenlijke voorbereiding van gemeenten en ODRU op externe ontwikkelingen. In het
bijzonder gaat het om de komst van de Omgevingswet. Hiervoor is inmiddels ook een wijziging in
de ODRU-organisatie doorgevoerd met het oog op een meer effectieve aansturing van ODRU.
Voorbereidingskosten en structurele effecten Omgevingswet
Omdat de ODRU de voorbereidingskosten voor de Omgevingswet niet kon opvangen in de
structurele exploitatie, is voor 2018 een extra incidentele bijdrage van in totaal € 442.000 gevraagd
van de eigenaar gemeenten, waarvan een bedrage van € 43.150 voor de gemeente Woerden.
Ook is vanuit het positief rekeningresultaat 2017 een bedrag van € 238.127 gedoteerd aan de
bestemmingsreserve Uitvoering Koers. Vanuit het rekeningresultaat 2018 wordt voorgesteld om
een bedrag van € 106.927 toe te voegen aan deze bestemmingsreserve.
Voor de voorbereidingskosten in 2019-2020 worden de gemeenten, alhoewel eerder werd
ingeschat dat dit niet nodig was, gevraagd rekening te houden een extra incidentele bijdrage van in
totaal € 350.000. Er is nog geen uitsplitsing gemaakt, maar voor deze extra bijdrage van gemeente
Woerden in 2019 gaan we vooralsnog uit van € 43.150. De structurele financiële effecten van de
Omgevingswet zijn op dit moment te onzeker om te kunnen verwerken. In een voorstel aan het
AB ODRU van 27juni 2019 wordt naast bovengenoemde incidentele bijdrage, een eerste toelichting
gegeven over de structurele effecten van de Omgevingswet op de ODRU-exploitatie.
Regierol gemeente milieutaken Omgevingswet
Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet krijgt de gemeente de regierol voor de milieutaken.
Er vindt een decentralisatie plaats van beleid, waarbij de gemeente richtlijnen verankert in concreet
beleid en binnen een bandbreedte een eigen afwegingsruimte heeft. De benodigde middelen voor
dit milieuspoor in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan worden betrokken bij de begroting van
de gemeente. Er wordt gewerkt aan een aantal bouwstenen, waarbij zoveel mogelijk wordt
opgetrokken met andere gemeenten en ODRU. Het gaat op dit moment om een uitwerking van het
proces in de ketensamenwerking, het ontwikkelen van een systematiek voor de meetbaarheid van
de kwaliteit woon-en leefomgeving milieu, het uitwerken van een quick scan milieu en een analyse
van de overgangsregels voor de Omgevingswet (bruidsschat).
Participatieproces
Hoe is dit voorstel tot stand gekomen
De financiële stukken zijn opgesteld door de ODRU. De Begroting 2020 ODRU is een verdere
uitwerking van de Kadernota 2020 ODRU. De gemeente Woerden heeft met in acht name van een
aantal kanttekeningen ingestemd met deze kadernota (18R.00647), welke vervolgens in december
2018 door het Algemeen Bestuur van de ODRU is vastgesteld.
Regievoerders en financieel experts van de 15 deelnemende gemeenten hebben in de conceptfase
kunnen reageren op de financiële stukken. Het Algemeen Bestuur van de ODRU heeft de
(concept)stukken op 11 april 2019 vastgesteld, waarna de stukken (met uitzondering van de
Jaarrekening 2018 ODRU) voor zienswijze zijn aangeboden aan de gemeenteraden.
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Wat willen we bereiken?
e

Het beoogd effect van de 1 Begrotingswijziging 2019 is het in overeenstemming brengen van de
begroting met de huidige financiële inzichten. Het beoogd effect van de Begroting 2020 ODRU is
de afstemming op het financiële kader binnen de Begroting 2020 van de gemeente.
Wat gaan we hiervoor doen?
De uitvoering van de milieutaken vindt plaats binnen de contractafspraken en wordt nader
uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma 2020 ODRU-Woerden.
Argumenten
1. ODRU heeft 2018 afgesloten met een positief resultaat
De ODRU sluit 2018 af met een positief resultaat van € 244.504. In de vergadering van het
AB ODRU van 11 april 2019 is besloten, mede op advies van de accountant, controller en de
auditcommissie, dit positieve rekeningresultaat als volgt te verdelen: € 106.927 in de
bestemmingsreserve “Uitvoering Koers/voorbereiding Omgevingswet” (conform het voorstel uit de
eerder vastgestelde begroting 2019 ODRU) en € 137.578 in de algemene reserve. Gezien het
belang van zowel de voorbereiding op de Omgevingswet als een verdere toename van het
weerstandsvermogen is gekozen voor continuering van het beleid.
Weerstandsvermogen
Door toevoeging vanuit het positief resultaat van € 137.578 aan de algemene reserve komt het
totale weerstandsvermogen uit op € 703.430 (ratio 1). Volgens de in december 2018 door het
AB ODRU vastgestelde nota weerstandsvermogen is het gewenste eigen vermogen ruim
€ 1,05 miljoen (ratio 1,5). De algemene reserve blijft hiermee ook de komende jaren onder het
gewenste niveau. Dit is aanvaardbaar. De ODRU voert actief risicomanagement binnen de
“Uitvoering Koers” op de beheersing van de meest strategische risico’s, op het gebied van de
impact van de Omgevingswet en de groei (overdracht taken). Daarnaast biedt de methodiek van
begroten en inputfinanciering voldoende financiële zekerheden.
Inzet in 2018 voor gemeente Woerden
Op pagina 110 en 111 van de Jaarrekening 2018 ODRU is een overzicht gegeven van de inzet
vanuit ODRU voor de gemeente Woerden (contracturen, aanvullende uren en projecturen).
Door monitoring en bijstellen heeft de uitvoering van taken binnen het beschikbare budget
plaatsgevonden.
2. Wijzigingen leiden tot aanpassing van de Begroting 2019 ODRU
In 2019 hebben zich structurele wijzigingen voorgedaan die leiden tot een eerste aanpassing van
de Begroting 2019 ODRU. Deze begrotingswijzigingen leiden tot een minimaal effect op het
resultaat en brengen geen extra kosten voor de gemeenten met zich mee. Het basisuurtarief voor
2019 blijft ongewijzigd op € 89,75. De structurele doorwerking van deze wijzigingen wordt
meegenomen in de Begroting 2020 ODRU. Het gaat om de volgende wijzigingen, welke nog niet in
de Begroting 2019 waren verwerkt:
 nieuwe dienstverleningsovereenkomst voor De Ronde Venen (taakoverdracht bouwtaken);
 dienstverleningsovereenkomst voor de invlechting van de nieuwe gemeente
Vijfheerenlanden;
 uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst met Wijk bij Duurstede en Veenendaal;
 structurele ruimte van € 30.000 benut bij ICT voor extra formatie (Kadernota 2020 ODRU).
3. De Begroting 2020 ODRU is structureel sluitend
De begroting is structureel sluitend. Het uurtarief voor 2020 is conform de Kadernota 2020 ODRU
vastgesteld op € 92,50. In de concept begroting 2020 ODRU is rekening gehouden met vragen en
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opmerkingen die zijn gesteld naar aanleiding van de Kadernota 2020 ODRU en de zienswijzen
daarop. Ook zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van beleid en bedrijfsvoering
genoemd. Het principe blijft dat de begroting beleidsarm is, dat wil zeggen dat beleidsmatige
ontwikkelingen nog niet financieel zijn doorgewerkt. Zodra besluitvorming daarover plaatsvindt
wordt dit in een begrotingswijziging verwerkt.
In de nu voorliggende begroting 2020 ODRU zijn alleen de contracturen voor de gemeente
Woerden opgenomen. Aansluitend op de contracturen worden er in het uitvoeringsprogramma
ODRU-Woerden ook aanvullende uren ingeregeld vanuit in de Begroting 2019 Woerden
opgenomen € 97.000 extra structurele onvermijdbare milieu-ontwikkelingen. Daarnaast gaat het
ook om projecturen vanuit andere gemeentelijke budgetten.
4.1 Er is een positieve voorlopige zienswijze ingediend door het college
De raad wordt voorgesteld om de voorlopige zienswijze van het college te bekrachtigen.
Het college is positief over de nu voorliggende financiële stukken, met inachtneming van de
volgende aandachtspunten:
 kosten invoering Omgevingswet zijn onvoldoende bekend
 Risico’s door overdracht van taken en nieuwe taken
4.2 Meer grip ‘aan de voorkant’ door mogelijkheid zienswijze Kadernota 2020 ODRU
De Kadernota 2020 ODRU is in december 2018 vastgesteld door het AB ODRU. Door de
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over de kadernota, waarbij gemeenten ook
aandachtspunten kunnen meegeven, ontstaat meer inzicht in grip aan de ‘voorkant’ van het
begrotingsproces. De onder argument 4.1 opgenomen aandachtspunten voor de zienswijze over de
(ontwerp)Begroting 2020 ODRU, zijn ook al bij de zienswijze over de Kadernota 2020 ODRU aan
het bestuur van ODRU meegegeven.
Kanttekeningen, risico’s en alternatieven
4.1 Er zijn mogelijke risico’s door nieuwe taken en overdracht van taken
In de (ontwerp)Begroting 2020 wordt op pagina 15 en 16 een overzicht gegeven van de
risicobeheersing, inclusief een overzicht van de mogelijke risico’s. In onze zienswijze blijven wij
evenals ook in eerdere zienswijzen, aandacht vragen voor het punt ‘overdracht taken en nieuwe
taken’. Er komen meer taken naar de ODRU toe en dit brengt risico’s met zich mee zoals personele
risico’s, huisvesting, IT/DIV en kwaliteit van de dienstverlening. In 2018 was ODRU in financieel
opzicht in orde, hetgeen resulteerde in een positief resultaat. Het was echter ook een veelbewogen
jaar voor de ODRU door de inbedding van de organisatieontwikkeling, de nieuwe taken en de
overdracht van taken. Voorkomen moet worden dat ODRU de extra taken niet aan kan en hierdoor
knelpunten ontstaan die extra kosten voor andere deelnemende gemeenten met zich meebrengen.
Deze zorg geldt met name voor de overdracht van bouwtaken van een aantal gemeenten en de
taakuitvoering voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Advies is daarom dit jaar ‘een pas op
de plaats te maken’ en een gestaag tempo aan te houden waar het gaat om de mate waarin taken
vanuit gemeenten naar ODRU worden overgedragen.
4.2 Kosten Omgevingswet zijn onvoldoende in beeld
In onze zienswijze blijven wij ook, evenals in eerdere zienswijzen, aandacht vragen voor het punt
dat de kosten van de Omgevingswet onvoldoende in beeld zijn. Voor de structurele effecten van de
Omgevingswet gaat het om de formatie, de huisvesting en de benodigde investeringen op ITgebied. Omdat deze op dit moment nog niet bekend zijn kunnen deze nog niet in de cijfers worden
verwerkt. Zoals bij de inleiding van dit voorstel is aangegeven komt hier op afzienbare termijn meer
duidelijkheid over. Er ligt er op 27 juni 2019 in het AB ODRU een voorstel voor over extra
incidentele voorbereidingskosten en structurele effecten voor de Omgevingswet. Voor de gemeente
Woerden houden we voor 2019-2020 vooralsnog rekening met een extra incidentele bijdrage van
€ 43.150. Verder benadrukken wij het belang om vanuit de ODRU met de gemeentelijke
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regievoerders en de programmamanagers Omgevingswet in gesprek te zijn over het samenspel
tussen de ODRU en de gemeenten.
4.3 Er komen nieuwe onvermijdelijke ontwikkelingen op de gemeente af
Zoals ook in het raadsvoorstel over de Kadernota 2020 ODRU (18R.00647) is opgenomen, is er
naast de in de Begroting 2019 Woerden opgenomen extra inzet voor onvermijdbare ontwikkelingen
van € 97.000, ook een aanvullende extra incidentele en structurele inzet nodig voor 2020 en
verdere jaren. Dit wordt ingebracht in het juni-overleg. Het betreft nieuwe onvermijdbare
ontwikkelingen voor vergunningverlening en toezicht van bedrijven, deels incidenteel en deels
structureel. Concreet gaat het om de volgende zaken: de risicoanalyse voor bedrijfsgericht toezicht
laat de noodzaak zien om extra toezichturen in te zetten, de vergunningen en dossiers van
IPPC-inrichtingen (de zwaardere milieu-bedrijven) moeten op basis van nieuwe wetgeving worden
geactualiseerd en er zijn handhavingswerkzaamheden die voortvloeien uit het per 1.1.2020
beëindigen van de Stoppersregeling voor agrarische bedrijven (Actieplan ammoniak). Daarnaast
gaat het om structurele uren voor de nieuwe taak externe veiligheid (hiervoor komt een bijdrage
vanuit het gemeentefonds) en een incidentele onvoorziene milieu-inzet voor de geluidswal
Veldhuizen.
Een andere ontwikkeling waar de ODRU een rol speelt is de preventieve inzet voor sanering
asbestdaken (2024). De lead voor dit onderwerp ligt bij het gemeentelijk team VTH, die hiervoor
extra middelen aanvraagt in het juni-overleg.
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit
Risico’s
Zie pagina 15 en 16 van de (ontwerp)Begroting 2020 voor een overzicht de mogelijke risico’s.
Jaarrekening 2018 ODRU-inzet Woerden
Door monitoring en bijstelling heeft de uitvoering van taken voor de gemeente Woerden binnen het
beschikbare budget plaatsgevonden. Zie de toelichting over de Jaarrekening 2018 bij de inleiding
van dit voorstel.
e

1 Begrotingswijziging 2019 ODRU
De aanpassingen in de begroting van de ODRU voor 2018 zijn per saldo budgettair neutraal, dus
e
beïnvloeden het eerder gestelde begrotingssaldo en uurtarief niet. Deze 1 begrotingswijziging leidt
niet tot hogere kosten van de gemeenten. De structurele doorwerking van deze wijzigingen wordt
meegenomen in de Begroting ODRU 2019.
(concept)Begroting 2020 ODRU
Conform de Kadernota 2020 ODRU (18R.00647) is in de (concept)Begroting 2020 van de ODRU
en bijdrage van de gemeente Woerden opgenomen van € 1.265.308 (13.679 contracturen x
€ 92,50) en een werkbudget NME van € 16.755.
Milieu-inzet 2020

Begroting 2020 ODRU
(13.679 contracturen x
€ 92,50)
Werkbudget NME ODRU 2020
Onvermijdbare ontwikkelingen
Begroting 2019 Woerden
Totale milieu-inzet 2020*

Contracturen
ODRU

Aanvullende
uren ODRU

Structurele
regie
gemeente

€ 1.265.308
€ 16.755
€ 1.282.063
=========

Totale milieuinzet
€ 1.265.308

€ 88.025

8.975

€ 16.755
€ 97.000

€ 88.025
=======

€ 8.975
======

€ 1.379.063
=========

*exclusief nieuwe onvermijdbare milieu-ontwikkelingen in juni-overleg

Pagina 5 van 7

Onvermijdbare milieu-ontwikkelingen 2020 ev
In kanttekening 4.3 is aangegeven dat er nieuwe onvermijdbare milieu-ontwikkelingen op de
gemeente afkomen. Deze ontwikkelingen worden betrokken bij het juni-overleg.
Voorbereidingskosten en structurele effecten ODRU Omgevingswet
Zoals bij de inleiding van dit voorstel is aangegeven onder het kopje “Omgevingswet’ vraagt ODRU
de gemeenten rekening te houden met een extra incidentele bijdrage van € 350.000 voor de
voorbereidingskosten 2019-2020 . We gaan vooralsnog uit van een extra bijdrage voor Woerden in
2019 van € 43.150.
Communicatie
N.v.t.
Vervolgproces
Zienswijzen kunnen t/m 7 juni 2019 worden ingediend bij het bestuur van de ODRU. In verband met
de krappe termijn om een zienswijze in te kunnen dienen is het bestuur van de ODRU inmiddels
binnen de gestelde termijn door het college geïnformeerd over de voorlopige zienswijze van de
gemeente Woerden (19U.10043). Na de besluitvorming in de raadsvergadering van 13 juni 2019
wordt het definitieve standpunt kenbaar gemaakt aan het bestuur van ODRU. De besluitvorming
over de financiële stukken vindt plaats in het Algemeen Bestuur van 27 juni 2019.
Bevoegdheid raad:
Jaarstukken 2018 ODRU
In tegenstelling tot de procedure rond de vaststelling van de begroting is er in de
gemeenschappelijke regeling geen mogelijkheid opgenomen tot het indienen van zienswijzen over
een jaarrekening (artikel 34 van de GR). De jaarstukken 2018 ODRU zijn op 11 april 2019
vastgesteld door het AB ODRU. Vervolgens heeft het Dagelijks Bestuur van de ODRU de
Jaarrekening tegelijk met het toezenden aan de gemeenteraden ook ter kennisneming aan
Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht toegezonden.
e

1 Begrotingswijziging 2019 ODRU en (ontwerp)Begroting 2020 ODRU
e
Het vaststellen van de 1 Begrotingswijziging 2019 ODRU en (ontwerp)Begroting 2020 ODRU is
een bevoegdheid van het AB van ODRU. Volgens de gemeenschappelijke regeling (artikel 34)
hebben de raden van alle deelnemende gemeenten gedurende 8 weken na de verzenddatum de
tijd om te reageren op de toegezonden stukken. Dit betekent dat de zienswijzen voor 7 juni 2019
binnen moeten zijn. Zienswijzen worden in de AB-vergadering van 27 juni 2019 voorgelegd en bij
de definitieve vaststelling van de Begroting 2020 ODRU meegenomen.
Gezien de krappe termijn om een zienswijze in te dienen is het Algemeen Bestuur binnen de
gestelde termijn geïnformeerd over de voorlopige zienswijze van de gemeente (standpunt college
behoudens goedkeuring gemeenteraad). Vervolgens wordt de definitieve zienswijze kenbaar
gemaakt nadat uw raad zich hierover heeft gebogen.

Bijlagen:
Jaarrekening 2018 ODRU en accountantsverklaring (19.008445)
e
1 Begrotingswijziging 2019 ODRU en (ontwerp)Begroting 2020 ODRU (19.008462)
Concept-brief zienswijze (19U.12064)
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RAADSBESLUIT
19 R. 0 03 5 5

Agendapunt:

Onderwerp:

Financiële stukken ODRU

De ra a d v a n d e gem e e nt e W oerden ;

gelezen het voorstel d.d.

7 mei 2019

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 Jaarstukken 2018 ODRU;
e
2. Kennis te nemen van de 1 Begrotingswijziging 2019 ODRU;
3. Kennis te nemen van de (ontwerp)Begroting 2020 ODRU waarin een gemeentelijke bijdrage van
de gemeente Woerden is opgenomen van € 1.265.308 (13.679 contracturen x € 92,50) en een
werkbudget NME van € 16.755. .
4. Als zienswijze richting het Bestuur van de ODRU aan te geven dat de raad positief is over de
e
1 Begrotingswijziging 2019 ODRU en de (ontwerp)Begroting 2020 ODRU, met inachtneming van
de volgende aandachtspunten:
a. Kosten invoering Omgevingswet zijn onvoldoende bekend
b. Risico’s door overdracht van taken en nieuwe taken

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op
De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

<SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0>

Omgevingsdienst
(O
regio Utrecht
Bezoekadres:
Archimedeslaan 6
3584 BA Utrecht
Postadres:
Postbus 13101

Gemeente Woerden
Aan de gemeenteraad, ter attentie van
het College van B&W
POStbUS 45

3 5 0 7

U t r e c h t

088 - 022 50 00
info@odru nl
www.odru.nl

3440 AA Woerden

Utrecht, 12 april 2019

L C

kvk 55523544
btw NL85 1750 126 B01
iban NL35 BNGH 0285 1555 71

VERZONDEN 1 2 APR. 2019

Ons kenmerk:
Behandeld door:

INT19.51010/1575
J . Post

Onderwerp:

Jaarstukken ODRU 2018 en accountantsverklaring

Beste raadsleden,
Met genoegen bieden wij u op grond van artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling de Jaarstukken
2018 van Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) aan. Net als vorig jaar kiezen we ervoor de jaarstukken in
één document te bundelen, met extra aandacht voor opvallende projecten die speelden binnen onze
eigenaargemeenten. Het jaarverslag 2018 wordt eveneens opgenomen op onze website www.odru.nl.
Toelichting
Het algemeen bestuur van de ODRU heeft in zijn vergadering van 11 april de Jaarstukken 2018 unaniem
vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt
verantwoording afgelegd over de realisatie van de vooraf gestelde doelen en staan de vragen centraal: Wat
hebben we bereikt, wat is er voor gedaan en wat heeft het gekost? In de jaarrekening wordt meer in
financiële zin verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar, zowel over de exploitatie als de balans.
De ODRU sluit het jaar af met een positief resultaat van C 244.504. Het positieve resultaat is ontstaan door
diverse oorzaken, waaronder de extra bijdrage door de deelnemende gemeenten en overige opdrachtgevers
als gevolg van extra uitgevoerde opdrachten. Daarnaast werd bespaard op de huisvestingskosten en
kapitaallasten. Tot slot werd er niet begrote aanvullende omzet gerealiseerd.
Bestemming resultaat
In de vergadering van het algemeen bestuur van 11 april 2019 is besloten, mede op advies van de
accountant, controller en de auditcommissie, het positieve resultaat deels ad C 106.927 toe te voegen aan
de bestemmingsreserve 'Uitvoering Koers' en het restant ad C 137.577 toe te voegen aan de algemene
reserve.

Tenslotte
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Post, directeur van de Omgevingsdienst regio
Utrecht, telefoon 088 - 022 5000
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regĮb Utrecht,

Namens deze
G.F. N a a f s ,
voorzitter

bijlagen: Jaarstukken 2018 en accountantsverklaring
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regievoerders
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1 Toelichting op de jaarstukken
1.1 Inleiding
De zorg voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving wordt telkens belangrijker en
complexer. We zijn met steeds meer mensen. Zo voeren we de druk op het milieu, onze omgeving en
elkaar continu verder op. De overheid moet keuzes maken hoe wij de openbare ruimte optimaal
gebruiken. Tegelijkertijd wil zij ervoor zorgen dat onze kinderen in een gezonde omgeving opgroeien.
Om lokale overheden hierbij te ondersteunen is een goede omgevingsdienst onmisbaar.
Wie zijn we en wat doen w e ?
Vijftien gemeenten in de provincie Utrecht hebben een deel van hun taken op het gebied van milieu en
in een aantal gevallen bouw ondergebracht bij de Omgevingsdienst regio Utrecht; wij zijn daarmee
een adviseur van en voor onze gemeenten. Ze maken gebruik van onze deskundigheid om de
omgeving waarin wij wonen en werken nog veiliger, duurzamer en gezonder te maken.
De ODRU is een proactieve, klantgerichte kennisorganisatie. Onze experts werken in opdracht van de
deelnemende gemeenten en trekken als een gelijkwaardige partner samen met hen op. De
participerende gemeenten per 2018 zijn: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort,
Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij
Duurstede, Woerden en Zeist. Samen vormen zij de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Regio Utrecht.
Ruim 140 vakspecialisten, variërend in leeftijd en achtergrond, ondersteunen gemeenten en andere
samenwerkingsorganisaties, zoals de veiligheidsregio, de waterschappen en de GGD, bij de
uitvoering van hun milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed aanbod van producten en
diensten op het gebied van bodem, milieu-, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen,
geluid en lucht, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening, klimaat, energie en duurzaamheid.
Onze dienstverlening bestaat uit vergunningverlening, toezicht en handhaving en het beschikbaar
stellen van expertise en advies. Daarbij horen ook de vier centra voor Natuur- en
Duurzaamheidscommunicatie in Maarssen, Wilnis, Woerden en Zeist.
Onze missie
Samen met onze gemeenten werken we aan een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving
voor onze inwoners en bedrijven. Dit doen we op een maatschappelijk bewuste manier. Wij willen
initiatieven voor bedrijven en inwoners mogelijk maken, vanuit onze kernwaarden dichtbij,
anticiperend, objectief, maatschappelijk bewust, samen en deskundig.

1.2 Algemeen
De Gemeenschappelijke Regeling van de ODRU bepaalt in artikel 36 dat het algemeen bestuur (AB)
de jaarstukken, voorzien van een controleverklaring, uiterlijk op 1 juli vaststelt. Na vaststelling stuurt
het dagelijks bestuur (DB) binnen veertien dagen de jaarstukken naar de raden van de eigenaar
gemeenten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. De datum van vaststelling van de
jaarstukken 2019 is gepland op 11 april 2019.
Met ingang van 19 juni 2012 is de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst regio Utrecht
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55523544 met als rechtsvorm:
Publiekrechtelijke rechtspersoon; Openbaar Lichaam op basis van gemeenschappelijke regeling.
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1.3 Rechtmatigheid
Conform het door het AB op 28 september 2017 vastgestelde controleprotocol heeft de accountant de
jaarrekening gecontroleerd op getrouwheid en rechtmatigheid en conform de richtlijnen van de
verslagleggingsregels Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
In november 2018 heeft de interim controle plaatsgevonden door de accountant. D e uitkomsten van
de interim controle zijn uitgewerkt in de managementletter en op 29 november 2018 is het D B hierover
geïnformeerd. Het AB heeft uit haar midden een Auditcommissie aangewezen.
Het reglement van de Auditcommissie is op 16 april 2015 vastgesteld. D e Auditcommissie adviseert
het AB over onder andere de jaarstukken. D e Auditcommissie speelt eveneens een rol bij
verbeteringen in sturing en opzet van de financiële bedrijfsvoering.

1.4 Leeswijzer
De jaarstukken 2018 bestaan uit twee onderdelen: jaarverslag en jaarrekening (artikel 24 lid 1 BBV).
Het jaarverslag omvat de programmaverantwoording en de paragrafen. De jaarrekening bestaat uit
het overzicht van baten en lasten op totaalniveau en per programma en de toelichting, de balans en
de toelichting en bijlagen.
Hoofdstuk 2 geeft een korte blik weer van het algemeen bestuur. In de programmaverantwoording,
komt een terugblik over 2018 en een vooruitblik naar 2019 aan de orde (hoofdstuk 3), vervolgens de
HR in 2018, de Uitvoering Koers (hoofdstuk 5), de OR, klachten (hoofdstuk 7), de financiële
samenvatting (hoofdstuk 8). Hoofdstuk 9 en 10 gaan in op de regionale projecten en andere regionale
zaken. D aarna volgt in hoofdstuk 11 per gemeente een uitwerking van diverse projecten en cijfers
(DVO.UVP en afname producten/diensten).
Hoofdstuk 12 bestaat uit de verplichte paragrafen met verantwoordingsinformatie die zijn
voorgeschreven in artikel 9 van de BBV. In hoofdstuk 13 (en verder) staat de jaarrekening; de
verantwoording en toelichting over het financiële beleid. Afgesloten wordt met de goedkeurende
controleverklaring van de accountant en de bijlagen waaronder de SiSa verantwoordingsinformatie.
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2 Van het algemeen bestuur

V.l.n.r. Bas Lont, Frits Naafs (voorzitter), Petra Doornenbal, Rob Jorg, Peter Bekker, Engbert Stroobosscher,
Sander Jansen, Tymon de Weger, Erika Spil, Peter de
Rooij, Ivo ten Hagen, Anne Brommersma, Hans Marchal, Huib Zevenhuizen, Jacco Post (secretaris). Jeroen Willem Klomps staat niet op de foto.

De richting waarin we gaan
Ook voor de organisatie stond 2018 in het teken van afronden en weer doorgaan. De strategische
koers 2015 tot en met 2018 werd door het nieuwe bestuur geëvalueerd. De programma's die aan de
koers waren verbonden, werden afgerond of doorgestart. Een nieuwe Koers werd in de steigers gezet.
Een plan waarbij de uitgangspunten van de Koers 2015-2018, de missie, visie en kernwaarden,
gehandhaafd blijven, maar waarbij ook nieuwe doelen worden gesteld. De ODRU blijft immers onze
kennis- en uitvoeringsdienst die zich samen met ons inzet voor een veilige, duurzame en gezonde
fysieke leefomgeving voor onze inwoners en bedrijven. De Koers 2019 tot en met 2022, waarvoor
door alle geledingen de bouwstenen zijn aangedragen, geeft richting aan onze nieuwe
bestuursperiode. Twee majeure programma's, de Omgevingswet en Duurzaamheid, bepalen voor het
komende jaar het uitzicht.
Overdracht van taken
Veel extra taken werden in 2018 aan de ODRU overgedragen: de bouwtaken van De Ronde Venen
en milieutaken van de nieuwe gemeente Vijfherenlanden. Deze taken worden met ingang van 2019
door de ODRU uitgevoerd. Daarnaast is met alle deelnemende gemeenten gesproken over het
overdragen van de basis- en de Wabo-taken milieu. Dit alles vroeg niet alleen om veel bestuurlijk
denkwerk. De komst van extra taken en veel nieuwe medewerkers deed ook een beroep op het
organisatietalent en de flexibiliteit van het management en de ODRU-collega's.
Trots
Als algemeen bestuur zijn we trots op de stappen die in het afgelopen jaar zijn gezet. De ODRU blijft
op koers. Wij zijn ervan overtuigd dat we met elkaar in staat zijn om de maatschappelijke uitdagingen
waar we voor staan, zoals de energietransitie, ondermijning en de komst van de Omgevingswet, het
hoofd te bieden. Er is in 2018 veel in de steigers gezet en veel energie opgedaan om samen verder te
bouwen!
Namens het algemeen bestuur van de ODRU
Frits Naafs (voorzitter)

Akkoord voorzitter:

iker Tilly (Netherlands) N.V.
voor
^ŗmerkingsdoeleinden
i I —O'-V - Iĵn,

datum

Pagina 7 | 115
Akkoord secretaris:

Jaarverslag 2018

D E E L 1: PROGRAMMAVERANTWOORDING
3 Energie om verder te bouwen
3.1 Terugblik 2018
In 2015 stelde het algemeen bestuur de strategische koers 'Samen bouwen aan de ODRU 2015-2018'
vast. We kijken dit jaar daarom niet alleen terug op 2018, maar eigenlijk ook op de hele koersperiode.
Dat lees je terug in dit jaarverslag. Met onze koers verbonden we op inhoud de verwachtingen van
onze gemeenten met die van onszelf. Wie we zijn, wat we doen en hoe we het doen: dat is de kern
van onze Koers. We laten ermee zien wat onze toegevoegde waarde is. 2018 was het jaar om terug te
kijken, om successen te vieren en het vervolg van onze koers uit te zetten.
In het afgelopen jaar waren we niet alleen druk met ons reguliere werk. We kregen er ook taken bij.
Twee bijzondere taakoverdrachten stonden centraal: de milieutaken van de nieuwe fusiegemeente
Vijfheerenlanden (ontstaan uit Zederik, Leerdam en Vianen) en de bouwtaken van De Ronde Venen.
Om het toenemende aantal nieuwe collega's te kunnen blijven huisvesten, huren we sinds november
extra ruimte in het provinciehuis. Meer over de gevolgen van de groei lees je in hoofdstuk 5.4
Toekomstscenario's en Robuustheid'.

3.2 Doorkijk naar 2019
We zijn een ambitieuze organisatie vol in ontwikkeling.
In 2019 herijken we de koers. De Koers staat in het teken van afronden waar we aan begonnen zijn.
In de Koers staan de grote lijnen die per jaar worden uitgewerkt. Daarbij blijven we ons uiteraard
inzetten voor een veilige, duurzame en gezonde fysieke leefomgeving. Belangrijke thema's zijn en
blijven: de komst van de omgevingswet, onze bijdrage aan duurzaamheidsvraagstukken. Met onze
kennis en expertise blijven wij bijdragen aan de doelen van de gemeenten. De koers is onze stip op
de horizon: de ambitie om de kwaliteit van onze dienstverlening aantoonbaar te verbeteren en ons
voor te bereiden op de nabije toekomst.
Wij krijgen er energie van om verder te bouwen.
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4 HR in 2018
Voor het team HR vormde de instroom van veel nieuwe medewerkers en de uitvoering van de ARBOactiviteiten die voortkwamen uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) de hoofdthema's.
Werving en selectie
Allereerst ging er, in samenwerking met de directeur, veel aandacht naar de werving van nieuwe MTleden. Met behulp van een extern adviesbureau zijn we er als organisatie in geslaagd een team
samen te stellen, waarin wij alle vertrouwen hebben. Met elkaar gaan we de ODRU de komende jaren
naar een (nog) hoger niveau tillen.

1

m

í

í

—

y
\
V.l.n.r. Robert Groenendijk,

Marije Eillebrecht,

Annemańe

Huisman,

Jac c o Post, Barbara Velthuyse, Saskia

de Vries, Jon Pronk.

Het team HR nam gedurende het jaar actief deel aan de projecten die ervoor moesten zorgen dat de
overdracht van zowel taken als mensen uit De Ronde Venen en Vijfheerenlanden soepel en
zorgvuldig zouden verlopen. En met succes! Op 1 januari 2019 werd de ODRU versterkt met vijf
nieuwe collega's uit zowel de gemeente als de OZHZ (Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid). Ze
hebben er allemaal zin in om hier aan de slag te gaan.
Naast personeel kwamen er met de overdracht toch ook veel 'lege stoelen' mee. Vacatures die niet
gemakkelijk in te vullen zijn. Dit is mede het gevolg van een weer aantrekkende arbeidsmarkt. Het
team HR stond voor de uitdaging om een ongekende hoeveelheid vacatures op korte termijn te vullen.
Een project waar we eind 2018 mee zijn gestart, maar waaraan we zeker ook in 2019 nog moeten
blijven werken. Hierbij is blijvende aandacht voor de pr van de ODRU op de arbeidsmarkt
noodzakelijk. Alleen dan kunnen we ervoor zorgen dat wij altijd voldoende kennis en vaardigheden in
huis hebben om onze doelen als organisatie te bereiken. Samen met andere afdelingen en met name
met het team Communicatie wordt hiervoor een plan ontwikkeld.
Arbo-actiepunten vanuit Risico Inventarisatie
Naast de zorg voor de instroom van nieuwe medewerkers leverde HR een belangrijke bijdrage aan de
uitwerking van de Arbo-actiepunten die uit de Risico Inventarisatie en Evaluatie naar voren kwamen.
In totaal zijn er 235 actiepunten geformuleerd. Dit aantal is eind 3e kwartaal van 2018 teruggebracht
naar zeventig. Op basis van de resultaten ging er extra aandacht en zorg naar het welbevinden van
de medewerkers. In verschillende beleidsstukken die we in 2018 ontwikkelden, werd dit geborgd. Ook
in 2019 blijft de aandacht en zorg voor ons personeel hoog op de agenda staan.
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5 Uitvoering Koers
5.1 Strategische koers 2 0 1 5 - 2 0 1 8
Onze strategische koers 2015 tot en met 2018 kwam tot stand na de fusie in 2012. Met onze koers
brachten we de inhoudelijke verwachtingen van onze gemeenten en van onszelf bij elkaar. Wie zijn
we, wat doen we en hoe doen we dat? Het antwoord op deze vragen vormt de kern van onze Koers.
Het maakt onze toegevoegde waarde duidelijk. Werkend vanuit een aantal programma's is de
beoogde ontwikkeling in gang gezet.
Een aantal programma's is per 31 december gestopt. Die taken zijn overgebracht naar de 'lijn'. Dat wil
zeggen dat ze deel gaan uitmaken van de werkzaamheden van de betrokken afdelingen. Het kan
blijken dat er voor nieuwe thema's toch een nieuw programma moet worden ingericht. Dat wordt
duidelijk bij het opstellen van het de nieuwe Koers 2019-2022. We houden vast aan onze strategische
Koers. Onze missie, de visie op de organisatie èn onze kernwaarden blijven onverminderd van kracht.
Ook onze stip op de horizon, de ambitie om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren en ons
voor te bereiden op de nabije toekomst, houden we in stand. Om de volgende fase van de Koers uit te
voeren, maken we een Koers voor de jaren 2019 tot en met 2022. Deze staat in het teken van
'afmaken waar we aan begonnen zijn.'

5.2 Bouwen met de Omgevingswet
2018 stond voor het programmateam implementatie Omgevingswet in het teken van verdiepen en
daarmee bouwen aan kennis, ervaring en relaties. Zo hebben we een platform opgericht voor digitale
samenwerking, hebben we adviseurs getraind zodat zij weten wat de Omgevingswet betekent voor
hun milieuthema en hebben we de impact van de Omgevingswet op ons werk bepaald.
Platform digitale samenwerking
Wat betekent digitaal werken onder de Omgevingswet? In 2018 startte de ODRU het platform Digitale
Samenwerking voor de ODRU-gemeenten. De kaders in de wet en het digitaal stelsel die het Rijk ons
aanbiedt zijn niet voldoende om te kunnen werken in 2021 omdat dit onvoldoende mogelijkheden
biedt voor het delen van gegevens. We zijn heel blij dat alle gemeenten meedoen vanuit ICT,
informatiemanagement, Omgevingswetprojecten, regievoerders en meer. Het platform onderzoekt
welke samenwerkingsafspraken er nodig zijn in aanloop naar de Omgevingswet en straks met het
Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het platform biedt daarnaast de mogelijkheid om van elkaar te leren
en met elkaar te delen. En niet onbelangrijk: het laat zien dat ICT en informatiemanagement met de
verschillende beleidsvelden verbonden moeten worden. Wat het digitale werken onder de
Omgevingswet straks precies betekent dat wordt in 2019 concreter.
Training adviseurs
Afgelopen jaar volgden zestien adviseurs van de verschillende taakvelden een training om meer te
weten te komen over de Omgevingswet. De focus lag in eerste instantie op nieuwe vaardigheden en
basiskennis Omgevingswet. Daarnaast ging het ook over de rol die wij als ODRU hebben als
verlengstuk van de gemeente en als regionale kennisdrager bij milieu- en omgevingsthema's. De
training ging dieper in op de specialistische taakvelden binnen de ODRU en de vraag wat de
Omgevingswet betekent voor ieders taakveld.
Impactanalyse Verschuiving van taken
Wat is de impact van de Omgevingswet op de omvang en uitvoering van de taken die wij als ODRU
uitvoeren? In 2018 analyseerden we deze impact mede met behulp van onze adviseurs. We
beschreven aan de ene kant de technische impact: het gevolg van bevoegdheidswijzigingen, van
meer beleidsruimte en van minder (rijks)regels. En aan de andere kant de uitdaging om anders te
gaan werken: regels loslaten en denken in kaders.
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In 2019 gaan we de impact verder concretiseren. Dit kunnen onze enthousiaste adviseurs niet alleen.
We doen dit graag samen met onze gemeenten. Onze adviseurs zijn nu al actief met het delen van
hun kennis met gemeenten in pilots rondom de Omgevingswet. Eén van de gemeenteambtenaren
vertelt hierover; "Met wat een enthousiasme deden de medewerkers van de ODRU mee met onze
QuickScan 'milieuthema's Omgevingswet. Volgend jaar gaan we verder met de quickwins ".

5.3 #Omgevingsbewust toezicht
Met het programma #Omgevingsbewust toezicht, dat nu tot een einde komt, hebben we mooie
resultaten bereikt. Er kwam een asbest-crisispiket, we realiseerden programmatisch toezicht en de
#omgevingsbewuste toezichthouder bleef zich verder ontwikkelen.
De #Omgevingsbewuste toezichthouder geeft feedback
In oktober hadden de collega's van ITH (integraal toezicht en
handhaving) een inspirerende training. Onder leiding van twee trainers
keken we naar de 'do's and donťs' van het feedback geven en
ontvangen. Deze vaardigheden nemen ze mee in alle controles.

Leuk!

WM Jij
• •vu?

Asbest crisispiket
Het is helaas niet gelukt om het project asbest crisispiket binnen het
lopende programma af te ronden. Volgend jaar gaan we deze taak
vanuit de reguliere uren verder vormgeven. We gaan dan ook binnen
onze gemeenten op zoek naar een projectleider.
Programmatisch toezicht.
ITH zette afgelopen jaar een visie op programmatisch toezicht op papier. Waarom doen wij eigenlijk
het toezicht zoals we het nu doen? Wat willen we bereiken, waar laat de ondernemer zich door leiden
en hoe organiseren we daar een geschikt project voor? De volgende stap is de uitvoering!
Om bewust en effectief te kunnen werken en keuzes te maken, heb je voldoende informatie over
doelen, doelgroep en gedrag nodig en moetje weten hoe je deze gegevens kunt analyseren en
interpreteren. Op basis van deze gegevens stellen we brancheplannen op. De eerste twee, voor
agrarische en afval- bedrijven worden begin 2019 opgeleverd.

5.4 Toekomstscenario's en Robuustheid
In de Koers zijn de doelen voor het programma Toekomstscenario's en Robuustheid geformuleerd.
Deze richten zich op het faciliteren van gemeenten bij de overdracht van bouwtaken, het overdragen
van de basistaken VTH en de Wabo-milieutaken, het in mandaat uitvoeren van de basistaken en een
robuuste taakuitvoering voor alle advies- en uitvoeringstaken. Naast de wettelijk verplichte taken
besloot de gemeente De Ronde Venen ook alle bouwtaken over te dragen aan de ODRU.
In oktober 2017 is het project 'overdracht bouwtaken De Ronde Venen' in het programma
opgenomen. Daarnaast kregen we vanaf 1 januari 2019 extra taken als resultaat van de gemeentelijke
herindeling waarbij de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, bestaande uit de gemeenten Zederik,
Leerdam en Vianen, in de provincie Utrecht kwam te liggen. In het voorjaar van 2018 zijn we dan ook
het project 'overdracht Wabo-milieu taken Vijfheerenlanden' gestart.
Basistaken milieu wettelijk naar Omgevingsdienst
De wet VTH schrijft voor dat de basistaken milieu moeten worden ondergebracht bij een
Omgevingsdienst. In het verlengde daarvan sprak het algemeen bestuur de intentie uit om alle Wabo
milieutaken bij de ODRU onder te brengen. Zo voorkomen we ingewikkelde ontvlechtingstaken en het
overhouden van snippertaken.
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Tijdens de looptijd van het project hebben we onderzocht in hoeverre de wettelijk verplichte- en Wabomilieutaken bij de ODRU zijn ondergebracht. Om dit duidelijk in beeld te krijgen, ontwikkelden we een
matrix. Hierin wordt duidelijk welke wettelijke taken, de taken die onder kwaliteitscriteria (robuustheid)
vallen en Wabo-milieutaken wij per gemeente uitvoeren. Uit de matrix bleek dat van de wettelijke
taken met name het toezicht op asbestsloop nog aan de ODRU moest worden overgedragen.
Daarnaast voerden sommige gemeenten ook nog een aantal wettelijke- of Wabo-milieu taken zelf uit.
Met veel energie ging het projectteam samen met de afzonderlijke gemeenten aan de slag om het
proces van overdracht te bespreken. En met succes. In vrijwel alle uitvoeringsprogramma's voor 2019
staat het toezicht op asbestsloop beschreven.
Vijfheerenlanden
De provincie Utrecht heeft er vanaf 1 januari 2019 een stukje grondgebied bij. Voor ons betekende dit
dat we 2018 hebben gebruikt om de milieutaken van de voormalige gemeenten Zederik en Leerdam,
en in het verlengde daarvan van de collega Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ), over te
nemen. Nog best een ingewikkelde operatie omdat hiervoor taken en werkzaamheden moesten
worden ontrafeld en ontvlochten en in het OD RU-concept gegoten. Ambtelijk waren de gemeenten
eerder al gefuseerd tot Vijfheerenlanden. Zo kon in het overdrachtsproces samen met de collega's van
OZHZ worden opgetrokken. Hierdoor kon Vijfheerenlanden op 1 januari samen met de ODRU meteen
goed uit de startblokken.
Bouwtaken De Ronde Venen
De andere overdracht van taken die werd voorbereid was die van de uitvoerende bouwtaken van
De Ronde Venen. Samen met de gemeente hebben we hiervoor een ander model ontworpen dan we
voor Montfoort en IJsselstein gebruiken. Daar werken we voor iedereen vanuit één werkproces. D e
Ronde Venen daarentegen voert zelf de werkzaamheden uit die niet standaard binnen het
bestemmingsplan of andere beleidsuitgangspunten passen, de afwijkingen dus. De ODRU voert die
taken uit die beleidsarm zijn en juist wél binnen de bestaande regels van D e Ronde Venen vallen.
Hiermee hebben we nu twee modellen voor de uitvoering van bouwtaken. Een beleidsarme en een
beleidsrijke variant. Andere gemeenten kunnen uit deze twee varianten kiezen wanneer zij ook een
overdracht van bouwtaken aan de ODRU overwegen.
De ervaringen die we hebben opgedaan met de overdracht van taken zijn verwerkt in een draaiboek.
Mocht er in toekomst sprake zijn van meer over te dragen taken dan kunnen wij de gemeente hierbij
efficiënt en eenduidig faciliteren.
Gevolgen van groei
Om de gevolgen van de groei te kunnen monitoren en om er tijdig op te kunnen anticiperen, is een
aantal groeiscenario's doorgerekend. Hieruit bleek dat de ODRU al tegen de maximale bezetting van
de werkplekken op de negende verdieping zat. Het dagelijks bestuur ging ermee akkoord om via een
begrotingswijziging de reeds geplande uitbreiding van kantoorruimte al in 2018 te realiseren. En zo
werd in oktober één derde deel van de tweede verdieping in gebruik genomen.

5.5 Programma Nabijheid
De strategische Koers 2015 - 2018 had als doel om in de uitvoering van alle programma's onze
kernwaarden te borgen. D at is gelukt. Met het programma Nabijheid als vliegwiel werden onze
identiteit en de kwaliteit van onze dienstverlening stevig neergezet waarmee we ook onze
meerwaarde duidelijker konden laten zien. Er ligt nu een stevige basis die we overdragen aan de
lijnorganisatie. Hiermee stopt het programma Nabijheid. In deze volgende fase van onze
organisatieontwikkeling kiezen we voor een nieuwe, passende vorm om de gewenste
cultuurverandering te realiseren.
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Ambassadeurs vertellen verhalen
Afgelopen jaar hadden achttien
ambassadeurs een belangrijke rol in het
borgen van de kernwaarden in onze
organisatie.
Tijdens een laatste werksessie in november
sloten ze een periode af waarin ze elkaar
en de organisatie hebben laten zien en
laten ervaren wat de betekenis is van onze
kernwaarden in de dagelijkse praktijk. Het
programma Nabijheid stopt, maar daarmee
laten we onze kernwaarden en het
voorleven ervan natuurlijk niet los.

t.

m

j

De laatste bijeenkomst van de ambassadeurs stond in het teken van het delen van ervaringen en
het leren vertellen van onze verhalen. Het leverde meer dan prachtige verhalen op. Verhalen die
blijvend uitdragen wat wij bedoelen met dichtbij, anticiperend, objectief, maatschappelijk bewust,
samen en deskundig.
ODRU on tour

m I

In de eerste week van oktober, hebben we in de vorm van een groot evenement onze deuren en
ramen wijd opengezet voor onze gemeenten. We deelden onze kennis en kernwaarden en gaven
een kijkje in de keuken. We lieten collega's en bestuurders proeven van het echte
'Omgevingsdienstgevoeľ.
Dagelijks konden de collega's vanuit de gemeenten meegaan met milieucontroles om zelf te
ervaren hoe dat in zijn werk gaat. Daarnaast waren themabijeenkomsten over de Omgevingswet
en de sanering van asbestdaken en konden er workshops worden gevolgd over bodem,
vergunningverlening, handhaving en energietransitie. We vertelden niet alleen hoe wij het doen,
maar gingen ook echt met de collega's van gemeenten in gesprek over een goede samenwerking.
Zo gingen ze met concrete handvatten weer naar huis. Met een acht als gemiddeld cijfer en 96Zo
van de gemeentelijke collega's die aangeeft dat de ODRU on tour voor herhaling vatbaar is,
mogen we van een groot succes spreken.
0

Effectenkaart
Nabijheid vergroten we onder meer door meer kennis van de 'couleur locale'. Door goed te weten wat
er speelt in een gemeente kunnen we onze dienstverlening verbeteren. In 2017 gaven we collega's
via de gemeentekaart (een intranettool) op een laagdrempelige manier inzicht in deze lokale kennis.
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In 2018 hebben we de pilot met de Eŕfectenkaart
afgerond. D e Effectenkaart toont in welke mate wij,
en daarmee de gemeenten, succesvol zijn in het
realiseren van doelstellingen. D e effectenkaart
geeft informatie over:
Doelmatige uitvoering

» D e kwaliteit van onze dienstverlening
(tevredenheid van inwoners, bedrijven en
gemeenten).
» Het realiseren van maatschappelijke
effecten.
» D e ODRU als organisatie.

De manier waarop

[nvUtno inwjiidc Obfoctin
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Veilige omgeving

Leefbare omgeving

In de pilot deden we ervaring op om de
klantervaringen binnen de gemeente D e Ronde
Venen, Veenendaal en Zeist te meten. In de
pilotfase is vooral gewerkt aan het technisch in
gereedheid brengen van het instrument bij de
vijftien gemeenten.
De Effectenkaart is nu klaar voor gebruik en kan als visueel presentatiemiddel duidelijk maken in
hoeverre wij in staat zijn om onze doelstellingen te realiseren.

5.6 Programma Processen
Verbeterde processen voor een versterkte basis
Processen bevinden zich in het hart van onze organisatie. Slimme en doelgerichte processen maken
het mogelijk om onze gemeenten, bedrijven en burgers, snel en deskundig te bedienen. 2018 was het
jaar waarin we de basis legden met ons bedrijfsprocesmodel. Vier van onze processen zijn in dit jaar
verbeterd namelijk:
»
«
»
»

Behandelen verzoek voor vooroverleg;
Behandelen vergunning aanvraag Wabo;
Adviseren vergunning aanvraag Wabo en
Uitvoeren controle.

We uniformeerden deze processen voor bouw en milieu en scherpten interne werkafspraken aan.
Hierdoor is de doorlooptijd verkort. Ook werkten we aan een betere afstemming met gemeenten.
Vol enthousiasme gingen de vergunningverleners, toezichthouders en het ondersteunend personeel
aan de slag om de procesverbeteringen te realiseren. Dit was een intensief traject waarin we
uitdagingen aanpakten die 'tot in de kern van ons D NA' gingen. We hebben het zaaksysteem
gedeeltelijk opnieuw ingericht, stelden rollen en taken ter discussie en 'doorbraken' afdelingsmuren. Er
ligt nu een basis waarop we de komende jaren verder kunnen bouwen.
In 2019 gaan we met nog meer processen aan de slag en richten we een systematiek in om onze
werkwijze te blijven verbeteren. D eze basis helpt ons ook bij de doorontwikkeling van sturing,
monitoring en verantwoording van de ODRU-processen. Zo groeien we als organisatie, teams en
individuele medewerker.
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6 Ondernemingsraad: samen komen we verder!
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Implementatie organisatiewijziging
In 2018 heeft de organisatiewijziging - die in 2017 is ingezet - verder gestalte gekregen: de
coördinatoren zijn gestart en alle managementposities zijn ingevuld. De ondernemingsraad heeft
gevraagd het effect van de organisatiewijziging op de sturing en structuur van de organisatie en de
medewerkers te monitoren en te evalueren. Het gesprek hierover is gestart en krijgt in 2019 een
vervolg.
Arbo
De in 2017 uitgevoerde risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) heeft geleid tot het opstellen van
diverse regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden. D e ondernemingsraad heeft ingestemd
met de prioritering van de RI&E-aandachtspunten en heeft gevraagd de risico's voor bouwtoezicht
beter in beeld te brengen. Verder is ingestemd met het integriteitsbeleid en de Handleiding
zwangerschaps- en moederschapsbescherming. Ook zijn de resultaten van het preventief medisch
onderzoek besproken. D e ondernemingsraad heeft gevraagd om arbeidsdeskundigen te betrekken bij
de vertaling van de resultaten van het onderzoek naar een plan van aanpak met acties. Het overleg
hierover wordt in 2019 voortgezet.
Overdracht taken en personeel
In 2018 hebben we hard gewerkt aan de voorbereiding van de overdracht van taken en personeel van
gemeente D e Ronde Venen. De ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de overdracht en
randvoorwaarden geformuleerd inzake de beschikbaarheid van digitale stukken en de benodigde I C T systemen. Verder is aandacht gevraagd voor een 'zachte' landing van de nieuwe collega's uit De
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Ronde Venen en is aangedrongen op afspraken over monitoring, evaluatie en het vastleggen van een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van toekomstige knelpunten.
Ook de taakoverdracht van de (heringedeelde) gemeente Vijfheerenlanden heeft de nodige aandacht
gevraagd. De ondernemingsraad is hierover actief geïnformeerd en heeft de ontwikkelingen kritisch
gevolgd.
Nieuwe ondernemingsraad
In oktober is de nieuwe ondernemingsraad gestart. Het is een mooie mix geworden tussen oude en
nieuwe leden die afkomstig zijn van verschillende afdelingen binnen de organisatie. De nieuwe
ondernemingsraad heeft direct zijn schouders mogen zetten onder de evaluatie van de Strategische
Koers 2015-2018 en de voorbereiding van de Koers 2019-2022. Het jaar is afgesloten met een
tweedaagse training over de Wet op de ondernemingsraden, teambuilding en het formuleren van
speerpunten. Met goede moed en energie gaan we 2019 in!
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Klachten

Wie ontevreden is over onze dienstverlening kan een klacht indienen. Daarover leest u hieronder
meer. Daarnaast hebben we de bevoegdheid om namens de ODRU gemeenten milieuklachten te
behandelen veroorzaakt door bedrijven. Denk hierbij aan klachten over geluidsoverlast, stankoverlast,
stofoverlast, bodemvervuiling, lichtverontreiniging, afval. Bij de verantwoording per gemeente ziet u
hoeveel klachten we per gemeente hebben behandeld.
Klachtbehandeling bij de O DRU
Wie ontevreden is over onze dienstverlening kan een klacht indienen. We willen die klachten dan
natuurlijk wel op een behoorlijke en zorgvuldige manier behandelen. Daarom volgen we de regels die
daarover zijn opgenomen in de Algemene wet Bestuursrecht. Ons voornaamste doel is ervoor te
zorgen dat het vertrouwen in de ODRU wordt hersteld. Dat vraagt oplossingsgericht en objectief
handelen. Bovendien moet de afhandeling recht doen aan de belangen van alle partijen. De informatie
die we bij de behandeling van klachten krijgen, geeft ons ook de mogelijkheid om onze
dienstverlening structureel te verbeteren.
Klachten voorkomen
Natuurlijk streven we ernaar om klachten te voorkomen. In 2018 is dat niet gelukt. Er zijn zes klachten
bij ons gemeld. Eén klacht uit 2017 is in 2018 behandeld en één die eind 2018 werd ingediend, wordt
in 2019 behandeld. In dit jaarverslag wordt dus over de behandeling van zes klachten gerapporteerd.
De klachten richtten zich vooral op de manier waarop medewerkers handelden of - in een enkel
geval - nalieten om te handelen.
Informele behandeling
Na de ontvangst van een klacht gaan we allereerst in gesprek met de klager. We kijken dan of we de
klacht, zonder dat een formele procedure wordt doorlopen, naar ieders tevredenheid kunnen
afhandelen. Er wordt in zo'n geval dan ook geen formeel besluit genomen over het al dan niet
ontvankelijk of gegrond zijn van de klacht. In 2018 lukte dat in vier van de zes gevallen.
Wanneer we uitleggen waarom we op dat moment op die manier hebben gehandeld, de achtergrond
en omstandigheden toelichten, zien we dat er meer begrip ontstaat voor het gedrag waarover werd
geklaagd. Omgekeerd geldt dat bij de betrokken medewerkers, soms in een gesprek met de directeur
of leidinggevende, ook meer inzicht ontstaat in hoe hun gedrag tot een klacht kon leiden.
Formele behandeling
Twee klachten (waarvan één dus vanuit 2017) werden in een formele procedure behandeld. De klager
wordt dan in de gelegenheid gesteld om de klacht mondeling toe te lichten. Ook de medewerker over
wie de klacht gaat, wordt gehoord. Op basis van alle verzamelde informatie geeft de functionaris die
de klacht behandelt een advies aan de directeur van de ODRU. Deze neemt daarop dan een besluit.
De klager kan, als hij of zij het niet eens is met de wijze waarop de klacht is behandeld, zich alsnog
richten tot de Nationale Ombudsman. Dat is tot dusver niet gebeurd.
De klacht uit 2017 werd deels gegrond verklaard. De andere klacht werd ongegrond verklaard omdat
bleek dat er geen sprake was van verwijtbaar gedrag van onze medewerkers. Naar aanleiding van de
behandeling van de klachten hebben we besloten om enkele interne procedures nog eens tegen het
licht te houden. We willen graag bekijken of er op het gebied van communicatie en het bewaken van
termijnen verbeteringen kunnen worden aangebracht.
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8 Financiële samenvatting
De ODRU sloot het jaar 2018 af met een positief resultaat van ē 244.504. Dit resultaat is ē 244.504
hoger dan de bijgestelde begroting 2018 (zie tabel 1). In tabel 2 zijn de resultaten per programma
opgenomen. In overleg met het AB besluiten we over de bestemming van het resultaat à C 244.504
conform artikel 32 uit de GR.
Op 20 december 2018 stelde het AB de geactualiseerde notitie weerstandsvermogen vast. In de
notitie zijn de risico's in kaart gebracht en op basis hiervan is een berekening gemaakt van de
benodigde omvang van het weerstandsvermogen. Dit betreft C 1,050 miljoen. De algemene reserve
bedraagt ē 565.853 per 2018, om op het gewenste niveau te komen zal het weerstandsvermogen
moeten groeien met ë 484.147. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in de omvang van het aan te
houden weerstandsvermogen. De jaarlijkse notitie risico's en weerstandsvermogen stellen we in het
najaar op.
Resultaat 2018

Bijgestelde

Realisatie

(in euro's)

begroting 2018

2018

Verschil

T o t a l e lasten

14.332.096

15.722.789

1.390.693

Totale baten

14.167.227

15.821.860

1.654.633

Gerealiseerd saldo van baten en lasten
O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

164.869
164.869

253.933
145.434

19.435

Tabel 1: Gerealiseerd resultaat 2018 totaal
Overzicht van Baten 2018

Bijgestelde

Realisatie

(per programma in euro's)

begroting 2018

2018

V & M (Milieu taken)

Verschil

11.738.598

12.691.460

952.862

1.214.637

1.497.404

282.768

O n d e r w i j s ( N a t u u r  en M i l i e u E ducatie)

771.742

929.461

157.719

Overhead

442.250

703.534

261.284

VHROSV ( B o u w e n en RO)

Algemene dekkingsmiddelen

~ ' ? f

r

^. "

Onvoorzien

ī



K

1.654.İ33
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Bijgestelde

Realisatie

į

(per programma in euro's)

begroting 2018

2018

Verschil

V & M (Milieu taken)

7.495.195

8.334.773

-839.579

VHROSV ( B o u w e n en RO)

1.139.242

1.164.531

-25.289

629.214

813.018

-183.804

5.043.446

5.410.468

-367.022

O n d e r w i j s ( N a t u u r - e n M i l i e u Educatie)
Overhead
Algemene dekkingsmiddelen
Onvoorzien

HHHBHGHSHBB
25.000
-

25.000

T o e v o e g i n g e n en o n t t r e k k i n g e n aan d e
reserves-per p r o g r a m m a

164.869

Gerealiseerd resultaat

145.434

-19.435

244.5 04

244.504

Tabel 2: Gerealiseerd resultaat 2018 per programma
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Het positieve resultaat is ontstaan door diverse oorzaken. De belangrijkste hiervan is het uitvoeren
van extra taken voor de gemeenten. Dit heeft geresulteerd in hogere omzet bij zowel de gemeentelijke
bijdrage als de aanvullende opdrachten. Daarnaast zijn er extra werkzaamheden verricht voor de
taakoverdracht gemeente Vijfheerenlanden en De Ronde Venen. Om de extra taken uit te kunnen
voeren hebben we meer extern personeel moeten inhuren. Ook ons eigen personeel heeft een hogere
bijdrage geleverd aan de omzet. Ondanks de inzet voor de uitvoering koers is het gelukt om de
productiviteitsnorm te halen (norm 1.360 uur en realisatie 1.368 uur). Naast de gunstige
opdrachtenstroom en de goede productiviteit bleek het in 2018 mogelijk om de kosten in goede mate
in control te houden. De kosten van huisvesting en kapitaallasten kwamen lager uit dan begroot. De
bestuurskosten en indirecte personele kosten en algemene beheer- en administratiekosten waren
hoger dan begroot. H et bleek mogelijk om de voorziening boventalligen voor een klein deel af te
bouwen.
De liquiditeitspositie is nog steeds op orde. Het positieve resultaat draagt hieraan bij, evenals de
goede betalingsmoraal van de gemeenten. De kosten in het kader van de Uitvoering Koers vielen
lager uit dan begroot. Een reden hiervan is dat prioritering en doorlooptijden van de programma's
waren bijgesteld en hierop hebben wij onze plannen afgestemd. Deze kosten zijn deels in rekening
gebracht bij de deelnemende gemeenten en deels onttrokken uit de gevormde bestemmingsreserve
'Uitvoering Koers'.
Het totaal aantal uren dat in 2018 is gecontracteerd, bedroeg ruim 183.645 (zie tabel 3 'Totaal
urenoverzicht'). H ierin hebben de uren uit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO) met de
gemeenten het grootste aandeel. Vanuit de vastgestelde uitvoeringsprogramma's (UVP's) hebben we
te maken met zowel tijdelijke als projectbudgetten. De tijdelijke uren zijn bij de DVO uren opgeteld,
omdat deze dezelfde financieringsstructuur hebben. De projectbudgetten komen vaak bij de
gemeenten uit een ander budget dan milieu. Het laatste onderdeel van tabel 3 bestaat uit de
aanvullend afgenomen uren in 2018. Dit is opgebouwd uit taken en diensten die aanvullend zijn
gecontracteerd op het UVP à circa 24.400 uur. Ook de projecten die zijn doorgezet (Balans) vanuit
2017 maken onderdeel uit van de aanvullend afgenomen uren, namelijk 2.200 uur.
Contract uren
Urenrapportage

Bijgestelde

2018

begroting

2018

Gerealiseerde

Verschil

uren 2018

(in uren)

Realisatie

2018

(in euro's)

1 Jaarlijks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t ( U V P ) :
DVO (G) 8i Tijdelijk b u d g e t (T)
P r o j e c t b u d g e t (P)

137.649

135.821

137.471

-178 c

11.753.733

19.357

15.098

17.026

-2.331 c

1.455.714

24.434

5.981

19.975

-4.459

e

1.388.203

2.206

1.100

1.369

-836

c

117.075

183,645

158.000

175.841

-7.804

C

14.714.725

2 Aanvullend afgenomen:
Aanvullend (A)

1

Balans (B)

Tabel 3: Totaal uren overzic ht

In totaal hebben we bijna 176.000 uur gerealiseerd, een onderschrijding van ruim 4 Zo op de
gecontracteerde uren. Vergelijken we de realisatie met de uren uit de bijgestelde begroting, dan blijkt
dat we ruim 17.800 uur meer hebben gerealiseerd (verschil in kolommen bijgestelde begroting 2018
en gerealiseerde uren 2018). Begin 2019 is per gemeente de eindafrekening van de uren opgemaakt.
De relatiemanagers van de ODRU hebben de afwikkeling van de over- en/of onderschrijdingen met de
deelnemende gemeenten besproken en vastgelegd.
0

Onder de aanvullend afgenomen uren valt ook de inzet van personeel aan subsidieprojecten alsook de inzet voor de
invlechting van de gemeente Vijfheerenlanden. De hierbij behorende realisatie is verantwoord onder de incidentele baten en
doorbelaste personeelskosten.

Akkoord voorzitter:

ļker Tilly (Netherlands) N.V.
\
voor
waarmerkingsdoeleinden
í

paral

I. om.

datum

Pagina 19 | 115
Akkoord secretaris:

Jaarverslag 2018

De totale bijdrage van gemeenten aan de ODRU is weergegeven in tabel 4. Een nadere toelichting is
te vinden in de verantwoording per gemeente en in bijlage 1.
Realisatie

Dekkingsmiddelen

2018

(in euro's)

m
m

G e m e e n t e Bunnik

534.805

G e m e e n t e De Bilt

848.870

G e m e e n t e De Ronde V e n e n

1.358.069

G e m e e n t e IJsselstein

1.986.884

Gemeente Montfoort

1.430.958

Gemeente Oudewater

380.086

Gemeente Renswoude

357.523

( ĵ g ŗ p g g ŗ ļ ţ g Rhenen

295.860

G e m e e n t e Stichtse V e c h t

1.662.158

Gemeente Utrechtse H euvelrug

1.088.542

Gemeente Veenendaal

684.028

Gemeente Vianen

525.353

G e m e e n t e W i j k bij D u u r s t e d e

324.894

Gemeente Woerden

1.216.538

G e m e e n t e Zeist

1.738.155

Overige o p d r a c h t g e v e r s

282.018

Tabel 4 ': Dekkingsmiddelen per gemeente

Analyse op het uurtarief
In tabel 5 is een analyse gemaakt van het uurtarief. In de kadernota 2018 is vastgesteld dat er in de
begroting 2018 gerekend zou worden met een uurtarief van C 85,50. Bij de gewijzigde begroting is de
marge toegenomen maar weer bestemd voor de uitvoering koers. Bij de realisatie 2018 is de omzet
gestegen naar 175.841 uur en zijn de kosten voor uitvoering koers lager dan de bijgestelde begroting.
Een uitgebreide toelichting op de ontwikkeling van de baten en lasten staat in hoofdstuk 12. Het
werkelijke uurtarief voor 2018 komt op basis van nacalculatie uit op C 83,78. De komende jaren
werken we aan beter inzicht en kwaliteit van de dienstverlening. Dit inzicht wordt gebruikt bij de
calculaties van uren en tarieven. De nacalculatie van het tarief is niet gebruikt voor de
eindafrekeningen per gemeente. De bestemming van het exploitatieresultaat is voorbehouden aan het
algemeen bestuur.
Nacalculatie uurtarief

Begroting 2018

(in euro's)
Totale lasten

12.322.500

Bijgestelde
begroting 2018

Realisatie 2018

14.332.096

15.722.789

af: b a t e n niet uren g e r e l a t e e r d :

;

-

95.995

- kosten b e t a a l d d o o r d e r d e n ( U W V , subsidies)

218.500

216.000

307.606

- U i t v o e r i n g Koers en o n t t r e k k i n g reserve

531.000

607.119

587.684

11.573.000

13.508.977

14.731.504

135.357

158.000

175.841

- Milieutaakuitvoering

Totale lasten na correctie
Aantal productieve uren
Uurtarief

afgerond

Tabel 5: Nacalculatie
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9 Regionale projecten
Door via de ODRU met vijftien gemeenten samen te werken, bundelen we onze kennis en capaciteit
en kunnen we meer bereiken. In 2018 voerden we met elkaar vele regionale projecten uit. In dit
hoofdstuk beschrijven we een aantal aansprekende voorbeelden.

9.1 Aanpak asbestdaken geeft positieve energie!
Energie is niet iets dat uitsluitend uitje stopcontact komt. Positieve energie ontstaat als het lukt om
samen het verschil te maken. Zo is het ook met de aanpak om de sanering van asbestdaken te
versnellen. D e maatschappelijke uitdaging is deze te saneren voor 31 december 2024. D aarmee
voorkomen we dat asbest uit deze daken (door verwering) nog langer in onze omgeving terecht komt.
In onze provincie praten we over ongeveer 4,5 km2 asbestverdachte daken!
Samen met de provincie en de RUD is het regionale Informatieteam Asbestdaken opgericht. D e
ODRU is trekker van dit team, dat staat voor een positieve benadering van de uitdaging. We
(onder)zoeken en benutten kansen die de sanering van daken kunnen versnellen. Belangrijke
partners zijn het landelijk programmabureau en andere (koploper)provincies. Als kennisbank en
samenwerkingsplatform faciliteren we alle Utrechtse gemeenten die met asbest aan de slag willen.
Deze samenwerking draait op volle toeren en geeft veel energie. Samen boeken we mooie resultaten.
Voor minimaal zes ODRU-gemeenten zijn er inmiddels plannen van aanpak in ontwikkeling. D e
gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij D uurstede ontwikkelden samen al een subsidieregeling.
De feestelijke lancering van de regionale website www.asbestdakenopnul.nl met informatie voor zowel
dakeigenaren als gemeenten, staat gepland voor 1 helft van 2019. We zijn ook actief betrokken bij de
vorming van een landelijk fonds (leningen) en het maken van een landelijk overzicht van de stand van
zaken.
Alle initiatieven dragen bij aan een snellere sanering van asbestdaken. Het saneren van de daken
alleen is uiteraard niet voldoende. Echte energie ontstaat pas als we er samen voor zorgen de nieuwe
daken vol te leggen met zonnepanelen!
e

Wil je helpen? Heb je een goed idee? Neem contact op met het Informatieteam Asbestdaken via
informatieteamasbestdaken@odru.nl!

ASBEST,
«DAKEN
OP NUl
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9.2 Samenwerking
9.2.1

Intensievere samenwerking met RUD en VRU voor een nog veiligere regio

Op 20 juni 2018 ondertekenden Jacco Post (ODRU), Peter Bos (VRU) en H ugo Jungen (RUD) een
convenant. H ierin zijn de afspraken opgenomen die moeten leiden tot een nog intensievere
samenwerking tussen de drie organisaties dan nu al het geval is. Die samenwerking is vooral gericht
op het taakveld 'toezicht en advies' en het samen optrekken bij calamiteiten. Door gezamenlijk en
eenduidig te adviseren, wordt de veiligheid voor burgers vergroot terwijl de toezichtlast voor
ondernemers juist lager wordt.
Samenwerking bij toezicht en advies
Wij gaan meer gegevens met de RUD Utrecht en de VRU uitwisselen en het toezicht houden op
elkaar afstemmen. Zo gaat er bijvoorbeeld één toezichthouder langs bij een bedrijf waar anders twee
of drie toezichthouders komen. Het kan ook zijn dat toezichthouders gezamenlijk een bedrijf
bezoeken. Samen zie je meer en kun je een situatie dus breder beoordelen.
Samenwerking bij calamiteiten
Wij beschikken samen met de RUD Utrecht over relevante informatie over bedrijven. Die is essentieel
voor de hulpverleners van de VRU bijvoorbeeld bij de bestrijding van incidenten zoals met gevaarlijke
stoffen. Dit is voor de veiligheid voor de hulpverleners en de direct omwonenden van groot belang. Bij
incidenten die consequenties kunnen hebben voor de omgevingsvergunning informeren de
hulpdiensten de RUD Utrecht en ons. Zo zorgen wij met elkaar voor een veiligere regio.
9.2.2

Inspectieview een formeel feit

Inspectieview is het virtuele dossier waarmee onze collega's van Toezicht S Handhaving en een
aantal van Bodem snel en doeltreffend alle aspecten van bedrijven kunnen raadplegen. Met dit
platform vermindert de inspectielast voor bedrijven en hebben wij de mogelijkheid om meer
informatiegestuurd te handhaven. Samen met de partners van het ministerie van I en W
ondertekenden we op 23 mei de overeenkomst waarmee onze aansluiting bij Inspectieview Milieu
(IvM) een feit is. Na een periode van intensieve voorbereiding en training van de handhavers, zijn we
nu een volwaardig partner op het digitale platform Inspectieview Milieu. De verschillende partners
voegen steeds meer informatie aan het platform toe waardoor het in de toekomst steeds waardevoller
wordt.

9.3 Afval het begin van iets nieuws
Project over afvalscheiding en afvalpreventie op basisscholen
Naast de 'Energietransitie' staat ook 'Circulaire economie' hoog op de duurzaamheidsagenda van
gemeenten. De meeste ODRU-gemeenten hebben een stevige ambitie waar het gaat om het
drastisch verminderen van de hoeveelheid restafval.
In dit kader ontwikkelde het cluster Natuur- en Duurzaamheidscommunicatie voor het primair
onderwijs het project 'Afval, het begin van iets nieuws'. Een project dat in eerste instantie is gericht op
het scheiden van afval in de klas i op school in PMD (plastic, metaal en drankpakken), papier S
karton, GFT (groenten, fruit en tuinafval) en restafval, maar vervolgens de stap maakt naar het
voorkomen van afval (afvalpreventie). Op dit moment doen ongeveer 35 basisscholen uit de Bilt, De
Ronde Venen, de Stichtse Vecht en Zeist mee. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog
behoorlijk toeneemt.
Elke gemeente heeft een aanpak op maat: in Stichtse Vecht wordt het project parallel aan de
invoering van 'omgekeerd inzamelen' ingevoerd.
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In De Ronde Venen vindt de aanpak van onderop plaats; de invoering vindt pas plaats wanneer de
school er klaar voor is. In Zeist is het project in samenwerking met Reinigingsbedrijf Midden Nederland
(RMN) in één keer op twintig schoollocaties tegelijk gestart.
Naast het faciliteren van de benodigde voorzieningen (minicontainers en bakken voor elke klas),
ontvingen alle deelnemende scholen stickervellen om de bakken in de klas mee te beplakken en een
lerarenhandreiking met (educatieve) tips.
Om de verbinding met thuis te leggen en naast de leraren ook ouders te inspireren hoe je de
hoeveelheid afval kunt verminderen, krijgen alle leerlingen de flyer 'Afval, of toch niet? De keuze is
aan jou' mee naar huis.

9.4 Overdracht bodemtaak
Samen de nieuwe bodemtaak verkennen
Eén van de grootste ontwikkelingen waar wij ons op voorbereiden is de komst van de Omgevingswet.
De wet heeft impact op ons werkproces, onze taken en hoe we die taken uitvoeren. In hoofdstuk 5.2
blz. 11 schrijven wij hoe we ons daar samen met de gemeenten en ketenpartners op voorbereiden.
:

Eén van de onderwerpen met een grote impact is de
overdracht van de bodemtaak van de provincie naar de
gemeenten. Afgelopen jaar onderzochten we samen met
de provincie en gemeenten wat dit betekent voor de
afzonderlijke rollen en taken, beleid en digitale informatie
en dossiers. We weten dat de nieuwe taak bestaat uit
I
informatieverwerking, beleidsadvisering, het afhandelen
van meldingen en vergunningen en uit toezicht en
handhaving. Gemeenten staan voor maatschappelijke
opgaven zoals de energietransitie en klimaatadaptatie.
Voor het verankeren hiervan in Omgevingsvisies is inzicht
nodig van de bodem. Eén provinciebreed, digitaal bodeminformatiesysteem maakt het voor derden
mogelijk om makkelijk informatie te vinden het ondersteunt ook de daadwerkelijk overdracht van
dossiers.

9.5 Samen naar een aardgasvrij Nederland
Nederland gaat van het aardgas af. Vanaf 2050 komt er geen aardgas meer door de leidingen. Om dit
te bereiken, mogen nieuwe woningen en gebouwen vanaf 1 juli 2018 niet meer worden aangesloten
op het aardgasnet. E r zijn verschillende individuele of collectieve mogelijkheden om woningen en
gebouwen te verwarmen. Denk hierbij aan all electric woningen met een warmtepomp op lucht of op
water uit de bodem, een warmtenet via bijvoorbeeld warmte koude opslag (WKO), geothermie
(aardwarmte) of restwarmte. Per project en ontwikkeling moet worden bekeken welk energieconcept
het meest geschikt is.
Trends en ontwikkelingen
Voor veel gemeenten behandelen wij de
meldingen voor gesloten
bodemenergiesystemen. In 2018 zien we
een spectaculaire stijging; het aantal
gemelde systemen is meer dan verdubbeld
Wat opvalt, is dat relatief kleine gemeenten
als Renswoude en Oudewater koploper zijn
in het aantal systemen. De forse toename
betekent dat systemen elkaar onderling

totaal gemelde gesloten bodemenergiesystemen
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kunnen beïnvloeden, interfereren. Hiermee ontstaat bij nieuwbouwprojecten de noodzaak deze
systemen te ordenen. Dat kan door het opstellen van een bodemenergieplan. De gemeente Woerden
maakt hier samen met de ODRU werk van. Het wordt steeds duidelijker dat een keuze voor
bodemenergie een bepalend aandachtspunt is voor het stedelijk- en bouwkundig ontwerp. Zo kan een
zongerichte verkaveling of meer glas in de woning zorgen voor een grotere koelvraag. Een grotere
koelvraag van een woning helpt in de balans van een bodemenergiesysteem. Voor deze balans kan
ook oppervlaktewater worden ingezet. De ODRU-medewerkers van ROM, bodem en energie werken
nauw samen bij het adviseren over de warmtevoorziening. Zo kunnen we de gemeenten beter
ondersteunen bij het zoeken naar de juiste oplossingen.
In de provincie Utrecht zien we de eerste initiatieven voor de ontwikkeling van
aardwarmte/geothermie. De gemeenten Bunnik, De Bilt, Stichtse Vecht, Woerden en Zeist zijn bij
deze ontwikkelingen betrokken. Wij adviseren deze gemeenten over de aanvragen voor een
opsporingsvergunning voor geothermie. Verschillende specialisten beoordeelden deze aanvragen
integraal op omgevingsaspecten zodat deze door het Rijk kunnen worden meegenomen in het
verdere vergunningsproces.
Een integrale benadering staat centraal
Uitvoering geven aan de energietransitie vraagt om een integrale benadering in duurzame
gebiedsontwikkeling: samenwerking dus. Hierbij moeten we alle aspecten die van belang kunnen zijn
in beeld brengen en een plan maken voor een toekomstbestendig gebied. Zo is het van belang om
rekening te houden met de karakteristieke kenmerken van een plek. Eik energieconcept heeft namelijk
naast de energetische kenmerken ook eigen eisen en aandachtspunten die impact hebben op de
omgeving. Zo is WKO niet mogelijk in een grondwaterbeschermingsgebied of als er onvoldoende
ruimte in de bodem beschikbaar is. Geluidsoverlast is een aandachtspunt bij individuele lucht-water
warmtepompen.
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10 Regionaal
10.1 Informatie gestuurde handhaving
De afdeling integraal toezicht en handhaving (ITH) implementeerde in 2018 programmatisch toezicht
door informatie gestuurde handhaving. In plaats van alle projecten aan het begin van 2018 te
definiëren, hielden we ruimte om in te kunnen spelen op actualiteiten vanuit de gemeenten en onze
handhavingspartners. Om contacten goed te onderhouden en geen relevant signaal te missen,
hebben we in 2018 de informatiemakelaar ingezet. D e informatiemakelaar en de informatieanalist
vormen samen een koppel die de verbeterde werkwijze van de afdeling ITH een versnelling gaven.
Hieronder een aantal mooie voorbeelden.
De resultaten in beeld
Bij alles wat we doen werken we aan een veilige, duurzame gezonde fysieke leefomgeving op een
maatschappelijk bewust manier. Binnen ITH stelden we doelen die hier aan bijdragen en keken we
welke inspanningen in de vorm van projecten en controles hiervoor nodig waren. In 2018 brachten we
de resultaten hiervan in beeld zodat we hierop in konden spelen. Zo concludeerden we dat de OD RU
niet op tijd wist welke bedrijven failliet waren of stopten terwijl nazorg in de vorm van
eindbodemonderzoeken of het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen mogelijk noodzakelijk was. Om dit
te verbeteren, zochten wij contact met de Rechtbank Midden Nederland om af te stemmen hoe wij
gebruik kunnen maken van hun gegevens. Zo kunnen we sneller inspelen op verplichtingen bij
bedrijven en ook de curator verplichten de juiste nazorg te leveren. Daarnaast zijn wij in 2018 op
meerdere buikinformatiesystemen aangesloten zoals diergegevens van de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO), stookinstallaties van SCIOS en tanks van KIWA. D e bulkgegevens
gebruiken we om tactische analyses te maken en zo effectief en efficiënt ons toezicht in te zetten.
Energiebesparing bij bedrijven
De ODRU droeg in 2018 bij aan de gemeentelijke en nationale energiedoelstellingen bij bedrijven en
instellingen. Midden- en grootverbruikers zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te
nemen die binnen vijfjaar kunnen worden terugverdiend. Namens de gemeenten houden wij toezicht
op deze energiebesparende maatregelen. D at doen we tijdens specifieke energiecontroles en de
reguliere controles. Ook kleinverbruikers adviseerden we om energiebesparende maatregelen te
nemen. D oelgericht toezicht is lastig doordat het besparingspotentieel vooraf niet inzichtelijk is. Vanaf
1 juli 2019 wordt de informatieplicht ingevoerd voor midden- en grootverbruikers. Bedrijven zijn dan
wettelijk verplicht aan de overheid te melden wát ze al gedaan hebben en wát ze nog gaan doen om
de vereiste energiebesparing te bereiken. Zo kunnen wij informatie gestuurd toezichthouden op
energiebesparing. Ook beoordeelden we ingekomen energie-auditrapporten, in het kader van de
Richtlijn energie-efficiëntie (EED -richtlijn). Het besparingspotentieel dat we uit de goedgekeurde
rapporten opmaakten, was in 2018 10.600 GJ. Dit komt overeen met het energieverbruik van
ongeveer 400 woningen.
Lekkage van koudemiddelen
Koelinstallaties bevatten koudemiddelen D it zijn versterkte broeikasgassen. Het effect van één kilo
koudemiddel kan gelijk staan aan meerdere tonnen C02-emissie. Lekkages zijn dus zeer schadelijk
voor het milieu. Toch bleek uit een rapportage van een supermarktketen dat lekkages veel
voorkomen. Lekkages moeten worden gemeld als een ongewoon voorval, maar dat gebeurt bijna niet.
Om de meldingsplicht onder de aandacht te brengen en het nalevingsgedrag met betrekking tot de
voorschriften van koelinstallaties te verbeteren, bezochten we zeventien supermarkten. We vroegen
de ondernemers om de lekkages die plaatsvonden in de periode 2015-2018 alsnog te melden. Uit de
meldingen kwam naar voren dat er in totaal 53 lekkages zijn geweest.
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Samen zorgden die voor 7,4 miljoen kg CCh-uitstoot. Dat staat gelijk aan de uitstoot voor één jaar van
4.685 huishoudens. Toch was de hoeveelheid uitstoot in 2018 minder dan in 2015. Om de
ondernemer te helpen herinneren aan de meldingsplicht van lekkages ontwikkelden we een sticker
voor op de koelinstallatie of de logboekmap.
Blindspotanalyse
In 2018 zijn we begonnen met een nieuwe manier van inventariseren van onbekende bedrijven, de
zogenaamde blindspotanalyse. We stelden een algoritme op zodat er een vergelijking kan worden
gemaakt tussen het bedrijfsinformatiesysteem, KvK en BAG (Basisregistratie Adressen en
Gebouwen). De blinde vlekken die hieruit naar voren komen, worden eerst administratief doorlopen
om de relevantie te bepalen. Dit resulteert in een lijst 'ře bezoeken' en een lijst 'administratieve
handelingen'. Voor de toezichthouder buiten stelden we een handige checklist op. Na verzending
landt er direct een bericht bij onze frontoffice om een locatiedossier aan te maken. Zodra dit is
gebeurd, wordt het automatisch voor de backoffice klaargezet om de gegevens te verwerken. Een
zeer efficiënte manier van inventariseren dus!
Brancheplan veehouderij
Om het brancheplan veehouderij op te stellen, organiseerden we een expertsessie. D e deelnemende
experts namen de mogelijke milieurisico's onder de loep en beoordeelden deze op relevantie en
overtredingsfrequentie. Samen met de risicomodules van gemeenten en de ontwikkelingen waar de
branche mee te maken heeft, vormt dit de basis van het brancheplan. Bij ontwikkelingen denken we
bijvoorbeeld aan de vele bedrijfsbeëindigingen. D it vraagt om extra aandacht voor de achtergelaten
locaties: komen de bedrijfsruimtes leeg te staan, of worden daar nieuwe initiatieven genomen? En wat
is dan de milieurelevantie daarvan? Of is er mogelijk een risico van illegale of zelfs criminele
activiteiten zoals hennepteelt of XTC-productie? We kennen steeds beter de gezondheidsrisico's van
bijvoorbeeld geitenhouderijen (longaandoeningen, Q-koorts) en de steeds regelmatiger voorkomende
vogelgriep bij pluimveehouderijen. Bij varkenshouderijen hebben we te maken met de aflopende
stoppersregeling: verouderde huisvestingsystemen worden nog tot 1 januari 2020 gedoogd D it vraagt
om extra voorlichting, inventarisaties en vervolgens controle op de beëindiging van deze bedrijven. De
varkenshouderijen met luchtwassers blijven voortdurend aandacht vragen. Het naleefgedrag van de
ondernemers laat veel te wensen over. Het brancheplan geeft zo richting aan de jaarlijkse planning en
uitvoering van controles.
Ketentoezicht  W E E E L A B E X
De lidstaten van de Europese Unie hebben met elkaar afgesproken dat producenten en importeurs
van onder andere wit- en bruingoed verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van hun
afgedankte producten en apparaten. Een aanzienlijk deel van de afgedankte elektronische apparatuur
bleek op basis van onderzoek door de Nederlandse Verwijdering Metalelektro Producten (NVMP) niet
bij de juiste eindverwerker terecht te komen. Er gaat dus iets fout in de keten. Medewerkers van de
ODRU brachten om die reden een bezoek aan de detailhandel. Het doel was om inzichtelijk te krijgen
of er bruin- en witgoed wordt ingenomen en of deze stroom naar een erkende inzamelaar en
uiteindelijk naar een WEEELABEX-gecertificeerd bedrijf wordt afgevoerd. We brachten de
ketenstroom in beeld en voerden controles uit. Het naleefgedrag van de detailhandel is hoog. Per
verkocht apparaat krijgen ze meer dan 85 7o van de gevallen een afgedankt apparaat terug. D eze
worden allemaal afgevoerd naar een erkend inzamelaar.
0

Gemeentelijk VTHsamenwerkingsverband
Op 1 juli 2017 wijzigde het Besluit omgevingsrecht (Bor). Dit heeft grote gevolgen h voor het beleid
van de gemeenten. D oor de nieuwe proces- en kwaliteitseisen voldoet het huidige beleid niet meer.
Gemeenten en omgevingsdiensten moeten samen tot een uniform VTH-beleid komen voor het
verplichte basistakenpakket. Zo kan er tijdig worden bijgestuurd en beter worden geëvalueerd. Er is
ruimte voor de gemeenten om hun 'couleur locale' te behouden.
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Om aan het gewijzigde Bor te voldoen, is er een VTH-samenwerkingsverband opgezet tussen de
Utrechtse gemeenten, de ODRU en de RUD Utrecht. Daarnaast zijn de provincie Utrecht en het
Interbestuurlijk Toezicht (IBT) betrokken. Deze samenwerking blijkt uniek in Nederland. In 2018 werkte
het samenwerkingsverband hard aan een risicoanalyse, een handhavingsprogramma, het jaarverslag
en nieuw beleid. Per onderdeel is een kerngroep opgericht. Deze bestaat uit een aantal gemeenten,
de ODRU en de RUD Utrecht. H et handhavingsprogramma en jaarverslag zijn in 2018 afgerond, het
beleid en de risicoanalyse ronden we in 2019 af.

10.2 Cluster Milieuvergunningen en Meldingen
Verder bouwen aan een gezonde fysieke leefomgeving
Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu of meldingen
Activiteitenbesluit speelt gezondheid een steeds grotere rol. Zo kondigde de provincie Utrecht in juli
2018 een geitenstop af bij elke uitbreiding of oprichting met meer dan tien geiten. Dit gebeurt uit zorg
voor een gezonde leefomgeving voor inwoners die binnen een afstand van twee kilometer rondom
geitenhouderijen wonen. Uit recent onderzoek is gebleken dat er mogelijk een verband is tussen het
wonen rondom een geitenhouderij en een verhoogde kans op longontsteking. H et Cluster
milieuvergunningen en meldingen informeerde in 2018 actief onze gemeenten, burgers en adviseurs
over de mogelijke gevolgen van vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen.
Deze afweging wordt niet alleen gemaakt bij vergunningaanvragen, maar ook in ruimtelijke plannen
en aanmeldnotities voor een milieu effectrapportage (m.e.r). De m.e.r.-aanmeldnotitie is sinds juli 2017
een nieuwe wettelijke taak bij bijna elke aanvraag voor een omgevingsvergunning. H et wordt gebruikt
om een afweging te maken of voor de voorgenomen veranderingen een milieueffectrapport moet
worden opgesteld. In 2018 heeft het Cluster milieuvergunningen en meldingen zich deze afweging
helemaal eigen gemaakt en hier meerdere besluiten op genomen. Dat de gezondheid rondom
veehouderijen steeds meer een punt van aandacht wordt, blijkt ook uit de in 2018 gepubliceerde
onderzoeken met betrekking tot combi-luchtwassers. H et blijkt dat zij veel minder geur reduceren dan
vooraf berekend. Ook over dit onderwerp stelde het Cluster milieuvergunningen en meldingen zich als
adviseur/gesprekspartner op richting onze gemeenten, burgers en adviseurs.
In 2018 verleenden we diverse maatwerkvoorschriften aan glastuinbouwbedrijven binnen onze regio.
Het streven van de overheid en de branche is
erop gericht om in 2017 geen lozing van
afvalwater uit een kas te hebben. De
glastuinbouwbedrijven hebben met behulp
van onze medewerkers aangetoond dat zij
geen (afval)water meer lozen waarin
meststoffen of bestrijdingsmiddelen zitten. De
bedrijven hebben een totaal gesloten
systeem waarbinnen wordt gerecirculeerd.
Een grote winst voor de kwaliteit van het
oppervlaktewater en dus voor onze gezonde
fysieke leefomgeving.

10.3 Meer mogelijkheden om geluid te meten dankzij onbemande meetset
De laatste jaren voeren we op verzoek van gemeenten steeds vaker bij evenementen en bij klachten
geluidsmetingen uit. Dat betekent dat wij regelmatig een hele avond en een deel van een nacht bij
evenementen aanwezig zijn om het geluidsniveau te meten. Soms staan we midden in de nacht bij
een klager te wachten op een gebeurtenis die regelmatig plaats schijnt te vinden en gebeurt er juist
als wij er zijn niets.
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Dit vraagt een grote inzet en betrokkenheid van degene die de geluidsmeting uitvoert maar ook van
de klager zelf. D aarom schaften we een meetset met twee geluidsmeters aan waarmee we onbemand
kunnen meten. We kunnen deze geluidsmeters op afstand inlezen en meeluisteren. Onze eerste
ervaringen met de set zijn positief. Het maakt sommige metingen niet alleen efficiënter, het maakt ook
metingen mogelijk die we eerst niet konden doen, zoals simultaan meten op verschillende plaatsen.
Bij de aanschaf werkten we samen met de RUD -Utrecht en de gemeente Utrecht. We kunnen van
elkaar leren en als het nodig is kunnen we extra meters (uit)lenen bij grote projecten. Dit bevordert
onze onderlinge samenwerking en expertise.
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11 Verantwoording per gemeente
11.1 Totaal ODRU 2018
Regievoerders
De regievoerders zijn de contactpersonen bij onze gemeenten. Samen met onze relatiemanagers
stellen ze jaarlijks de uitvoeringsprogramma's op, monitoren ze deze, sturen ze waar nodig bij én
borgen ze de financiële eindafrekening. Regelmatig is er een regievoerdersoverleg met regievoerders
van onze gemeenten, de relatiemanagers, een MT-lid en de secretaris van de ODRU. Hier bespreken
we actuele ontwikkelingen en maken we afspraken. Zo zorgen we samen voor een goede verbinding
met onze gemeenten en tussen gemeenten onderling.

1

V.l.n.r. Jan Pieters (voorzitter),
Remco van der Hoogt, Ria Dńessen, M iriam Bensmann, Freek Henseler, Lykle Ganzevoort,
Cornnne van den Heuvel, Arno Klarenbeek,
Babette Behrens (secretaris), Ineke Burger, Walter
Overbeek.
Fija Kers, M anon Lammers, Diederìk de Goede en Friso Klaassen staan niet op de foto.

Kim Koopman,

Joyce van der

Peet,

11.2 Totaal geleverde producten en diensten
Verdeling t o t a a l geleverde uren naar taakveld
• Wabo milieu - Toezicht S Handhaving
• Wabo milieu - Advies S Vergunningverlening
Regionale Samenwerking

I

• Wabo bouw - Advies en Vergunningverlening
• Bodem, Asbest, GIS S Water
m Natuur- en Milieueducatie (ND C)
m Klimaat, Energie, D uurzaam Bouwen S Beleid
• Ruimtelijke ordening en milieu
Geluid, Lucht S Verkeer
• Archeologie S Cultuurhistorie
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Totale bijdragen
Budget

2018

G e r e a l i s e e r d 2018

(in e u r o ' s )
1 D VO (G) 8Í Tijdelijk b u d g e t (T)

11.612.677

11.753.732

2 P r o j e c t b u d g e t (P)

1.290.900

1.455.714

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)

1.942.810

1.505.278

14.846.387

14.714.725

Totaal

2534

1317
792
379

230

.lal

210

608

541
128

309
35

11

73

Totaal ODRU 2018
I
m
m

Controles MKB
Controles Industrie
Controles Bouwen en/of Asbest
Vervolgcontrole na overtreding

a Milieuvergunning
• Last onder dwangsom
m Bouwvergunning
Ketentoezicht - t r a n s p o r t

m
m
I
m

Controles Agrarisch
Controles Vuurwerk
Overige controles
Klachten
1

I Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
m Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger
m Last onder bestuursdwang bouwen
2

2

D e 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED),
propaan en horeca.
3

inventarisaties,

Dit zijn niet inrichting gebonden controles. Acties zijn uitgevoerd op de openbare weg (transport).
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11.3 Gemeente Bunnik
11.3.1 Integrale H orecacontroles
In de zomer van 2018 bezochten toezichthouders van de ODRU alle horeca gelegenheden in de
gemeente Bunnik. Ze deden dat samen met toezichthouders Omgevingsrecht van de gemeente
Bunnik, de BOA's drank en horeca van de gemeente Utrechtse H euvelrug en de Inspecteur
Bijzonderder H andhaving van de gemeente Utrecht H iermee laat de gemeente Bunnik zien stevig in te
zetten op een veilig en optimaal woon-, leef- en werkklimaat.
Het mes snijdt aan twee kanten
De integrale controleronde had twee redenen. We wilden de door de gemeente geactualiseerde
beleidsdocumenten en verordeningen bij de ondernemers onder de aandacht te brengen. H ierin staat
bijvoorbeeld wat de regels, de termijnen en de eisen zijn voor het veilig organiseren van een
evenement. Maar ook wat 'integriteit voor een vergunningsaanvraag' betekent en wat de regels en
leeftijdsgrenzen zijn bij alcoholverstrekking. Tegelijkertijd liepen de toezichthouders alle vergunningen
na en controleerden ze de horecabedrijven op naleving van de regels. Waar nodig gingen de
toezichthouders met de horecaondernemers in gesprek om samen te kijken naar oplossingen.
We vergeleken de horecagelegenheden die bij de gemeente bekend zijn met die welke wij maar ook
de KvK kennen. Zo konden we de controles uitvoeren aan de hand van de meest recente gegevens.
Integrale aanpak
We werkten met twee integrale teams. Zo konden we tijdens de controles de ondernemers ook
informeren over de mogelijkheden van duurzaam ondernemen en ze stimuleren om hiermee aan de
slag te gaan. Door bedrijfsbezoeken integraal aan te pakken, wordt het toezicht zowel voor de
gemeente als voor de ondernemer een stuk minder tijdrovend. Ook voor de ondernemer is deze
aanpak minder belastend. H ij heeft immers nog maar met één contactpersoon te maken.
Zowel de toezichthouders als de ondernemers hebben het integraal toezicht als positief ervaren. Het
levert een bijdrage aan de vermindering van de toezichtlast voor bedrijven en bevordert een optimaal
woon-, leef- en werkklimaat.
11.3.2 BurgjeOdijk
Inzet van lange adem zorgt voor groei mét behoud van historie
De voorbereiding en uitvoering van nieuwbouwprojecten is er vaak één van de lange adem. Vanaf
2009 zijn de archeologen van de ODRU dan ook al kennispartner bij de voorbereidingen voor de
aanleg van woonwijk H et Burgje bij Odijk. Zij ondersteunen de gemeente
op het inhoudelijke en praktische vlak bij
het archeologisch en bouwhistorisch
onderzoek. Daarmee is de gewenste groei
van deze woonkern mogelijk gemaakt én
blijft de informatie over ons verleden
behouden.

Bij de opgravingen in plangebied Het Burgje zijn
bakstenen struc turen van een boerderij ontdekt.
Tijdens de sloop van de oude gebouwen wordt
bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd.
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Afname producten en diensten

Bunnik
•
•
•
*
•
•
•
•
•

Bijdrage g e m e e n t e

Wabo milieu - Toezicht S Handhaving
Wabo milieu - Advies S Vergunningverlening
Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen o\ Beleid
Bodem, Asbest, GIS S Water
Regionale Samenwerking
Geluid, Lucht St Verkeer
Ruimtelijke ordening en milieu
Archeologie S Cultuurhistorie
Natuur- en Milieueducatie (NDC)

Budget

(in euro's)
1 DVO (G) â Tijdelijk b u d g e t (T)

2018

G e r e a l i s e e r d 2018
443.668

438.585

2 P r o j e c t b u d g e t (P)

70.121

60.064

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)

36.231

36.156

550.021

534.805

Totaal

Productiecijfers
43
33

I

20

18

12

Gemeente Bunnik
I Controles MKB
I Controles Agrarisch
Controles Industrie
I Controles Bouwen en/of Asbest
I Overige controles
I Vervolgcontrole na overtreding

Educatie
Leerlingen B.O. b e r e i k
Scholen

Aantal
1.075
7

Producten/activiteiten
D e e l n a m e b o e r d e r i j in d e Kijker

104

De 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd t a v. bodem, lozingen, energie (EED),
propaan en horeca.
4
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11.4 Gemeente De Bilt
11.4.1 Klachtenafhandeling
De ODRU handelt de milieuklachten voor gemeente de Bilt af. Het aantal klachten is toegenomen ten
opzichte van de voorgaande jaren, dit geldt voor de meeste gemeenten. Dit heeft vooral te maken met
het aantrekken van de economie. Bedrijven produceren meer, wat meer overlast kan veroorzaken.
Daarnaast weten de klagers de ODRU steeds beter te vinden. Deze stijging was al zichtbaar in 2017.
Efficiëntere klachtenprocedure
Om in te spelen op het toenemende aantal klachten hebben we de klachtenprocedure aangepast. Zo
is er nu een klachtenteam binnen de afdeling Integrale Toezicht en Handhaving (ITH). De klager krijgt
nu direct een toezichthouder aan de lijn. Klachten per mail worden dezelfde dag gekoppeld aan een
toezichthouder.
Ook blijkt dat er regelmatig wordt geklaagd over bedrijven die wij als ODRU al langere tijd niet of soms
nog nooit hebben gecontroleerd. Meestal komt dit omdat de milieurelevantie erg laag lijkt. Echter
bedrijven zijn soms gestart of gewijzigd zonder dit te melden of zijn niet meldingsplichtig. Bij klachten
over deze bedrijven plannen we, in samenspraak met de projectleiders MKB of Industrie, een integrale
controle in plaats van alléén een controle naar aanleiding van de klacht. Op deze manier contoleren
we meteen op andere mogelijke milieuovertredingen die niets te maken hebben met de klacht.
100 klachten
In 2018 behandelden we in totaal 100 klachten voor de gemeente De Bilt, denk hierbij aan geluids- of
geurklachten. Ook behandelden we vijf ongewone voorvallen (een gebeurtenis die afwijkt van het
normale bedrijfsproces en nadelige gevolgen voor het milieu kan opleveren) en één verzoek tot
handhaving. Drie langdurige klachtensituaties vragen nog steeds regelmatig onze inzet. In het begin
van het jaar speelden er nog klachten uit 2017.
Bij wie hoort welke klacht
Ook blijkt dat er toch nog veel klachten bij de ODRU worden ingediend die niet onder onze
bevoegdheid vallen. Voor de gemeente de Bilt waren ging het in 2018 om 29 meldingen. We hebben
deze meldingen doorgezet naar de gemeente of andere verantwoordelijke organisatie. Verder kijken
we samen met de gemeente hoe we kunnen zorgen dat het duidelijker wordt waar je met welke klacht
terecht kunt. Denk hierbij aan heldere informatie op de website.
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Afname producten en diensten

De Bilt
• Wabo milieu - Toezicht S Handhaving
• Ruimtelijke ordening en milieu
• Wabo milieu - Advies S Vergunningverlening
Bodem, Asbest, GIS Ã Water
• Geluid, Lucht S Verkeer
• Regionale Samenwerking
• Natuur- en Milieueducatie (NDC)
• Archeologie S Cultuurhistorie
• Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen S Beleid

^ w
Bijdrage g e m e e n t e

Budget

(in euro's)

2018

Gerealiseerd 2018

1 DVO (G) â Tijdelijk b u d g e t (T)

444.527

420.117

2 P r o j e c t b u d g e t (P)

363.478

359.771

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)
Totaal

75.091

68.981

883.096

848.870

Productiecijfers

374

43

23

11

15

I Controles MKB

I

106

Gemeente De Bilt
• Controles Agrarisch

i Controles Industrie

m Controles Vuurwerk

l Overige controles

m Vervolgcontrole na overtreding

4

B Milieuvergunning

i Klachten
Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
I Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger
Educatie
Leerlingen B.O. b e r e i k
Scholen

m Last onder dwangsom

Aantal
2.098
15

Producten/activiteiten
D e e l n a m e b o e r d e r i j in de Kijker

340

5 De 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd
inventarisaties, propaan en horeca.

t.a.v. bodem, lozingen, energie

S

(EED),

(Netherlands) N.V.
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11.5 Gemeente D e Ronde Venen
11.5.1 Opgraving Molenhof
Wonen en winkelen op historische grond
Om het winkelende publiek ook in de komende jaren goed te kunnen bedienen en woningbouw
mogelijk te maken, was het noodzakelijk om winkelpassage de Molenhof in Mijdrecht ingrijpend te
vernieuwen. Voorafgaand en tijdens de sloop en bouw is archeologisch onderzoek uitgevoerd. D aarbij
bleek dat de Molenhof zijn naam eer aan doet: in de ondergrond van het plangebied zijn resten van
een molen gevonden. Ook zijn restanten van de oudste bebouwing van Mijdrecht uit het eind van de
13 eeuw ontdekt en enkele aansprekende voorwerpen zoals een complete steengoed kruik en een
tinnen kandelaar. In samenwerking met de gemeente en de ontwikkelaar konden we er voor zorgen
dat de plannen zodanig werden ingericht dat delen van het bodemarchief behouden konden blijven.
Deze resten blijven dus beschikbaar voor onderzoek door latere generaties (die er nu alvast fijn
kunnen wonen en winkelen!).
e

«sáki

Tinnen kandeaar
Steengoed kruik

11.5.2 Alle zeilen bijzetten op de Vinkeveense plassen
De gemeente D e Ronde Venen wil illegale bebouwing van de legakkers op de Vinkeveense Plassen
tegengaan. Aan de OD RU dan ook het verzoek om hierop te controleren aan de hand van een
luchtfoto van april 2018. 24 juli was onze eerste vaardag en sindsdien zijn wij gemiddeld twee keer per
week op de plas te vinden. We plannen de vaardagen willekeurig in. Zo blijven we onvoorspelbaar
voor de cowboys op de plassen.
Resultaten
De controles leverden vanaf de start al elf 'zaken' op. In één geval werd een bouwstop opgelegd. D e
bebouwing is inmiddels afgebroken. Voor de rest zagen we hutjes en bouwsels die niet op de luchtfoto
van april 2018 staan. Voor alle geconstateerde overtredingen is een brief verstuurd. Het project krijgt
in ieder geval in de eerste helft van 2019 een vervolg.
Niet onopgemerkt
Ook de pers vond het een interessant project. RTV Utrecht en het AD besteedden er een nieuwsitem
aan. Op 31 november voer een verslaggeefster van het AD/Groene Hart zelfs mee over de
Vinkeveense plassen met twee van onze toezichthouders. Het artikel kun ie hier nalezen.

ļker Tilly (Netherlands) N V.
Akkoord voorzitter:
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Afname producten en diensten

De Ronde Venen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akkoord voorzitter:

Wabo milieu - Toezicht c* Handhaving
Wabo milieu - Advies S Vergunningverlening
Natuur- en Milieueducatie (NDC)
Regionale Samenwerking
Bodem, Asbest, GIS S Water
Ruimtelijke ordening en milieu
Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen S Beleid
Geluid, L ucht S Verkeer
Archeologie S Cultuurhistorie

ter Tilly (Netherlands) N.V.
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Bijdrage g e m e e n t e

Budget 2018

(in euro's)
1 DVO (G) 8Í Tijdelijk budget (T)

|

G e r e a l i s e e r d 2018

1.038.150

1.068.895

2 Projectbudget (P)

104.748

71.157

3 Aanvullend afgenomen (A+B)

258.638

218.016

1.401.535

1.358.069

Totaal
Productiecijfers

196
132
83

81

77
30

20

I

61

35

21

Gemeente De Ronde Venen
I Controles MKB
Controles Industrie
m Overige controles

m Controles Agrarisch
• C o n t r o l e s Vuurwerk
m Vervolgcontrole na overtreding

5

m Klachten

m Milieuvergunning

Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

m Last onder dwangsom

m Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Educatie e n Recreatie

Leerlingen B.O. bereik

Aantal

NDC-centrum Oe W o u d r e u s

10.787

Scholen

19

Producten/activiteiten

381

Leerlingen V . O . veldwerkproject

90

Deelname boerderij in d e Kijker

725

De 'Overige controles'omvatten
propaan en horeca.
6

Akkoord voorzitter:

Aantal

Bezoekers

2.125

Vrijwilligers

50

Stagiaires

2

Vrijwillige uren

alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED),

B^ker Tilly (Netherlands) N.V.
voor
eîkingsdoeleinden
datum
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11.6 Gemeente IJsselstein
11.6.1 Omgevingsvergunning uitbreiding Westfort
De ODRU verleende in 2018 een
omgevingsvergunning aan Westfort
Vleesproducten BV in IJsselstein. Het betreft
de realisatie van een vrieshuis, uitbreiding
van de vleeswarenafdeling en uitbreiding van
het bedrijf met extra kantoorruimten. De
vestiging in Oudewater, waar nu nog een
groot deel van de vleeswaren worden
verwerkt, wordt na realisatie van de
nieuwbouw verplaatst naar IJsselstein. Om
een omgevingsvergunning te kunnen
verlenen werkten de clusters Bouwen en
Milieu intensief samen. De ODRU toetste niet
alleen de bouwplannen aan het bouwbesluit,
bestemmingsplan, redelijke eisen van welstand en bouwverordening, maar we gaven ook een
milieuvergunning af.
Duurzaamheid hoog in het vaandel
Het bedrijf Westfort wilde graag uitbreiden. Omdat er op verschillende locaties werd gewerkt, was er
veel onderling transport noodzakelijk; niet echt vriendelijk voor het milieu.
Ook bij de uitwerking van de plannen zelf staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Het nieuwe pand
wordt voor zover mogelijk C02-neutraal gebouwd en voorzien van de 'best beschikbare technieken'
volgens hoge Europese normen (IPPC-richtlijn). Zo wordt er voor het verwarmen van de ruimtes
gebruik gemaakt van restwarmte uit retour- en afvoerlucht vanuit het vrieshuis. Dit wordt aangevuld
met warmte geleverd door een warmtepomp. Voor verlichting wordt uitsluitend LED toegepast en
stroom wordt met zonnepanelen geproduceerd. Op het gebouw wordt een parkeerdek aangelegd voor
245 extra parkeerplaatsen. Koeling vindt plaats via een ammoniakkoelinstallatie en voor het wassen
van voertuigen en kratten worden inpandig voorzieningen getroffen. Het waterverbruik wordt beperkt
door recycling van het spoelwater en vrijkomend afvalwater wordt in de eigen
afvalwaterbehandelingsinstallatie behandeld.
Informeren van omwonenden
Voor de uitbreiding was een milieuvergunning noodzakelijk. Om die reden heeft de
ontwerpbeschikking voor omwonenden ter inzage gelegen. Westfort heeft tijdens een informatieavond
zelf actief de omwonenden over de uitbreidingsplannen geïnformeerd. Ondanks dat er geen bezwaar
is ingediend tegen de uitbreiding van Westfort, zijn er wel klachten over geuroverlast. Hierover hebben
we intensief contact met Westfort en met de omwonenden.

Ba^er Tilly (Netherlands) N.V.
Akkoord voorzitter:
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11.6.2 Project Hartje IJsselstein
In de gemeente IJsselstein is de bevolkingsgroei
toegenomen, maar het voorzieningenniveau in de
binnenstad groeide niet mee. Tijd voor vernieuwing
van het centrum.

Hartje-IJsselstein.nl

Historische binnenstad
De binnenstad moest een kwalitatief hoogwaardig aanbod aan
winkels, voorzieningen en openbare ruimte krijgen. In de
plannen stonden het woongenot voor bewoners,
ontwikkelmogelijkheden voor ondernemers en een attractief
verblijfsgebied voor recreanten centraal. In de omgeving van
de Schuttersgracht/ Molenstraat kon een uitbreiding van
voorzieningen en woningen worden gerealiseerd. Omdat het
een historische binnenstad betreft, vroeg dit om een bijzonder
aanpak.

s

Eerste fase
In totaal zijn er in de eerste fase, aan de Schuttersgracht,
zestien appartementen, een gebouwde parkeervoorziening, en
negen nieuwe winkels ontwikkeld. Het project heeft een klassieke en moderne uitstraling. Hierdoor
bleef het gevoel van de oude stad in stand. De binnenstad krijgt weer de sfeer van een historisch
centrum in een nieuw jasje met veel ruimte voor dagelijks voorzieningen.
Vergunningverlening, advisering en toezicht
Wij leverden een bijdrage in de ontwikkelingen van de plannen in de werkgroep van de gemeente die
zich bezig hield met dit project. Daarnaast gaven we technische adviezen op het gebied van bodem,
archeologie en geluid. Wij gaven de omgevingsvergunning af en hielden toezicht op de uitvoering.
11.6.3 Actieplan geluid
De gemeente IJsselstein is vanuit de Europese Richtlijn omgevingslawaai verplicht om elke vijfjaar
geluidsbelastingkaarten en een actieplan te maken. De gemeente vroeg ons dit te doen. In 2017
maakten we de kaarten al en in 2018 kwam het actieplan gereed. Hierin staat alleen het geluidsbeleid
voor verkeerslawaai voor de periode 2018-2023 beschreven. Voor andere geluidsbronnen zoals
geluid van bedrijven constateerden we geen knelpunten die om aanvullende acties vroegen.
Plandrempels voor verkeerslawaai
Het plan beschrijft maatregelen die nodig zijn om de kwaliteit van de leefomgeving te borgen door
negatieve gezondheidseffecten door geluid te beperken. De gemeente stelde twee plandrempels voor
verkeerslawaai vast: één als maat voor de geluidshinder (65 dB Lden) en één als maat voor
slaapverstoring (55 dB Lnight). De plandrempel komt niet in plaats van de bestaande wettelijke
grenswaarden voor het geluid van het wegverkeer, maar geeft aan boven welke waarde de gemeente
maatregelen overweegt om ongewenste situaties op te lossen. Hierbij wordt rekening gehouden met
doelmatigheid en technische mogelijkheden. Met deze plandrempel wordt het huidige beleid
gecontinueerd.

fker Tilly (Netherlands) N.V.
Akkoord voorzitter:
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Afname producten en diensten

IJsselstein
• Wabo bouw - Advies en Vergunningverlening
• Wabo milieu - Toezicht S Handhaving
m Wabo milieu - Advies S Vergunningverlening
Regionale Samenwerking
• Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen S Beleid
• Bodem, Asbest, GIS a Water
• Geluid, Lucht S Verkeer
• Archeologie S Cultuurhistorie
• Natuur- en Milieueducatie (NDC)
i Ruimtelijke ordening en milieu

Bijdrage g e m e e n t e

Budget

(in euro's)

2018

1 DVO (G) S Tijdelijk b u d g e t (T)

G e r e a l i s e e r d 2018

1.750.660

1.750.698

12.406

834

2 P r o j e c t b u d g e t (P)
3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)

235.352
2.010.290

Totaal

1.986.884

Productiecijfers

248
200

mm

150
58
10

1

40

5

2

5

6

I Controles Agrarisch

-. Controles Industrie

I Controles Vuurwerk

• Controles Bouwen en/of Asbest

I Overige controles

• Vervolgcontrole na overtreding

l Klachten

Milieuvergunning

i Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Bouwvergunning

I Last onder bestuursdwang bouwen

Educatie

Aantal

Adviestaak basisonderwijs;

7

Akkoord voorzitter:

6

I Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

m Last onder dwangsom

De 'Overige controles'omvatten
propaan en horeca.

7

Gemeente IJsselstein

• Controles MKB

scholen

12

•••11 • • • • l

20 u u r

alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED),

sker Tilly (Netherlands) N.V.
voor
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11.7 Gemeente Montfoort
11.7.1 Kerstbomen inzamelen voor een schone leefomgeving
Van 1 tot 6 januari 2018 konden kinderen van zes tot twaalf
(met hun ouders) in de gemeente Montfoort kerstbomen
inzamelen. Op zaterdag 6 januari werden de bomen ingeleverd
op drie locaties in Montfoort en Linschoten. Vrijwilligers van de
Zwerfvuilambassadeurs en het Platform D uurzaam Montfoort
zorgden op de locaties voor een goed verloop van de
inzameling. Als vergoeding was e r f 0,50 per kerstboom
beschikbaar (maximaal tien bomen per kind). Kinderen helpen
zo mee aan een schone leefomgeving.
Duurzaam
Door de inzameling van kerstbomen wordt voorkomen dat
bomen aan de weg worden gezet en vervolgens door de
openbare ruimte gaan 'zwerven'. De bomen werden
aangeboden aan de afvalinzamelaar en werden vervolgens
gerecycled tot compost en groen gas.
Initiatief
De kerstbomenactie is door de medewerkers van de ODRU
samen met het Platform D uurzaam Montfoort
Zwerfvuilambassadeurs en de gemeente Montfoort
georganiseerd. Wij adviseerden over de aanpak. Zij regelden
de (financiële) logistiek, verzorgden de afstemming tussen
gemeente en vrijwilligers en verzorgden de communicatie.

Bijna 500
kerstbomen
ingeleverd
MONTTOORT/ÜKSCHOTtN 
Kinderen in de gemeente
Montfoort konden zaterdag
ingezamelde kerstbomen in
leveren op dríe locaties in
Montfoort en Linschoten. Zij
kregen 0,50 euro per boom.
Deze inleveractie werd voor de
eerste keer georganiseerd
door het Platform Duurzaam
Montfoort in samenwerking
met de Zwerfvuilambassa
deurs en de gemeente om de
kerstbomen duurzaam te ver
werken. In totaal zijn 489 bo
men ingeleverd. De meeste
kinderen kwamen, al dan niet
in gezelschap van hun ouders,
de boom lopend dan wel sle
pend achter de fiets aan inle
veren. Verschillende ouders
meldden dat zij het een leuke
actie vonden.

11.7.2 D uurzaamheid en bouwprojecten
Op 20 maart 2018 organiseerden we voor collega's van de gemeente Montfoort een werksessie over
het borgen van duurzaamheid in bouwprojecten en hoe dit te verankeren in het beleid. Zo'n twintig
medewerkers (RO, bouwen en civiel) waren hierbij aanwezig. We informeerden hen over de
energietransitie, aardgasvrije wijken en de rol die de gemeente daarin gaat spelen. Vervolgens
presenteerden we de door de medewerkers via een enquête aangedragen kansen en koppelden daar
succesvolle praktijkvoorbeelden aan. Onze specialist duurzaam bouwen lichtte het programma GPR
Gebouw toe. Met behulp van een schema, waarin de verschillende fases van het bouwplanproces
waren opgenomen, werd bekeken op welke plek de verschillende medewerkers actief waren en waar
de knelpunten zitten met betrekking tot het borgen van duurzaamheid in bouwprojecten.
8

8

GPR staat voor Gemeentelijke Praktijk Richtlijn. Een GPR Gebouw is een digitaal instrument om de duurzaamheid van
gebouwen te meten. Die duurzaamheid wordt in kaart gebracht door middel van rapportcijfers op basis van de vijf thema's:
energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.

^er Tilly (Netherlands) N.V.
Akkoord voorzitter:
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De sessie had een grotere bewustwording tot resultaat met als gevolg dat projecten nauwkeuriger
worden getoetst op duurzaamheidsaspecten (energieneutraal, circulair bouwen, duurzame mobiliteit
en klimaatadaptatie). In elk raadsvoorstel is een duurzaamheidsparagraaf gekomen, zodat ook in het
bestuurlijke traject duurzaamheid niet meer over het hoofd wordt gezien. 'Een mooi voorbeeld hoe we
als omgevingsdienst gemeenten kunnen helpen in de transitie naar een duurzame omgeving'.

Akkoord voorzitter:

fcer Tilly (Netherlands) N.V.
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Afname producten en diensten

Montfoort
i Wabo bouw  Advies en Vergunningverlening
iWabo milieu  Toezicht S Handhaving
i Wabo milieu  Advies Sc Vergunningverlening
Regionale Samenwerking
i Bodem, Asbest, GIS Ã Water
i Klimaat, E nergie, Duurzaam Bouwen o\ Beleid
iGeluid, Lucht Å Verkeer
i Natuur en Milieueducatie (NDC)
i Archeologie S Cultuurhistorie
i Ruimtelijke ordening en milieu

Bijdrage g e m e e n t e

Budget 2 0 1 8

Gerealiseerd 2018

(in euro's)
1.374.289

1.413.024

2 P r o j e c t b u d g e t (P)

15.825

8.529

3 Aanvullend afgenomen (A+B)

51.301

9.405

1.441.415

1.430.958

1 DVO (G) â Tijdelijk b u d g e t (T)

Totaal

Productiecijfers

244
166
48
2

9

5

11

91

7

9

2

Ěmm

25

12

mm

Gemeente Montfoort
• Controles MKB

m Controles Agrarisch

 Controles Industrie

a Controles Vuurwerk

I Controles Bouwen en/of Asbest

I Overige controles

i Vervolgcontrole na overtreding

I Klachten

l Milieuvergunning

I Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

I Last onder dwangsom

i Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

. Bouwvergunning

i Last onder bestuursdwang bouwen

9

De 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED),
propaan en horeca.

ker Tilly (Netherlands) N V.
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11.8 Gemeente Oudewater
11.8.1 Extra aandacht voor geluidsmeting op evenementen
De gemeente Oudewater heeft een historische en levendige binnenstad. Goed voor een dagje uit,
lekker eten en drinken en uitgaan. In de binnenstad worden ook evenementen zoals carnaval,
Koningsdag en Heksenfestijn georganiseerd. Allemaal heel gezellig. Maar gezelligheid kan ook
gepaard gaan met geluidsoverlast. De bewoners van de binnenstad melden dit regelmatig aan de
gemeente. Om de geluidshinder te beperken stelt de gemeente in overleg met ons de geluidsnormen
voor evenementen vast. Op verzoek van de gemeente meten we het geluid tijdens het evenement.
Dat kan ook consequenties hebben. Zo bleek met carnaval dat bij enkele wagens in de optocht te
harde muziekgeluid uit de luidsprekers kwam. Ondanks onze waarschuwingen werd het geluid bij
twee wagens niet minder. De gemeente heeft deze wagens daarom uit de optocht laten halen. Dit
soort grote evenementen bespreken we voor en evalueren we achteraf met de burgemeester, politie,
BOA's, VRU en de organisatoren. De ervaringen nemen we mee bij volgende aanvragen.
Afname producten en diensten

Oudewater
iWabo milieu - Toezicht S Handhaving
«Wabo milieu - Advies S Vergunningverlening
i Ruimtelijke ordening en milieu
Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen S Beleid
i Regionale Samenwerking
i Bodem, Asbest, GIS S Water
iGeluid, Lucht S Verkeer

Bijdrage g e m e e n t e
(in euro's)
1 DVO (G) S Tijdelijk budget (T)
2 P r o j e c t b u d g e t (P)
3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)

Budget 2018

G e r e a l i s e e r d 2018
333.128

333.125

6.424

1.304

57.970

45.657

De 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd t.a. v. bodem, lozingen, energie (EED),
propaan en horeca.
10

Akkoord voorzitter:
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Productiecijfers

105

24
6

10

18

18

mmàW ŘWmu

19

3

16

Gemeente Oudewater
m Controles Agrarisŵ

I Controles MKB

m Overige controles

Controles Industrie
l Vervolgcontrole na overtreding

a Klachten

i Milieuvergunning

B Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

l Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Akkoord voorzitter:

ker Tilly (Netherlands) N.V.
voor
arkingsdoeleinden
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11.9 Gemeente Renswoude
11.9.1 Pluimveebedrijven in Foodvalley stoten 30 Zo minder fijnstof uit
o

Sinds ruim een jaar maken alle vergunningverleners in de regio Foodvalley afspraken met agrariërs
over het treffen van extra maatregelen om de uitstoot van fijnstof te verminderen. Dat heeft resultaat
blijkt uit onderzoek van Regio Foodvalley. De uitstoot van fijnstof bij bedrijven, waar via een nieuwe
vorm van vergunningverlening extra afspraken zijn gemaakt, is met 30 procent extra gedaald.
Waarom uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak verminderen
De hoeveelheden fijnstof, geur en ammoniak hebben effecten op een gezonde leefomgeving. In een
gedeelte van regio Foodvalley, in het bijzonder in het gebied tussen Barneveld, Ede, Renswoude en
Scherpenzeel is sprake van verhoogde concentraties fijnstof, geur en ammoniak. De lokale
veehouderij heeft daarin een belangrijk aandeel. De concentraties werken belemmerend voor
uitbreidingen zowel van bedrijven als van woningen.
Nieuwe aanpak
De nieuwe aanpak is onderdeel van de uitvoering van het Manifest Gezonde Leefomgeving
Veehouderijen dat gaat over het verminderen van de emissies van geur, fijnstof en ammoniak uit de
veehouderij in de Regio Foodvalley. Bij vergunningaanvragen worden met agrariërs en hun adviseurs
aanvullende afspraken gemaakt die tot extra reductie leiden, maar tegelijk ook haalbaar en betaalbaar
zijn. De aanpak richt zich vooral op maatregelen aan de bron, dus het verminderen van fijnstof ín de
stal. Ook de ODRU draagt bij aan dit succes in onze eigen regio. Onze agrarische
vergunningverleners toetsen elke aanvraag I aanmeldnotitie in Renswoude waarbij pluimvee is
betrokken op de (maximale) mogelijkheden om de emissie van fijnstof te verminderen.
Het afgelopen jaar zijn in Renswoude diverse vergunningen verleend waarbij extra maatregelen zijn
toegepast, ook vaak in bestaande stallen.

ker Tilly (Netherlands) N.V.
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Afname producten en diensten

Renswoude
• Wabo milieu - Toezicht S Handhaving
i Wabo milieu - Advies 8c Vergunningverlening
» Regionale Samenwerking
Bodem, Asbest, GIS S Water
iWabo bouw - Advies en Vergunningverlening
i Ruimtelijke ordening en milieu
i Archeologie S Cultuurhistorie
i Geluid, Lucht S Verkeer

Bijdrage g e m e e n t e

Budget

(in euro's)

2018

1 DVO (G) 8( Tijdelijk b u d g e t (T)

G e r e a l i s e e r d 2018
348.164

347.186

7.273

6.477

12.740

3.860

368.177

357.523

2 P r o j e c t b u d g e t (P)
3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)
Totaal

Productiecijfers

46

20
12

14

•••BB

Gemeente Renswoude
I Controles MKB
Controles Industrie
I Controles Bouwen en/of Asbest
I Vervolgcontrole na overtreding
Milieuvergunning
i Last onder dwangsom

p Controles Agrarisch
BControles Vuurwerk
B Overige controles

10

B Klachten
m Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
• Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

De 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED),
propaan en horeca.
11

Akkoord voorzitter:

ter Tilly (Netherlands) N.V.
voor
[Icingsdoeleinden
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11.10 Gemeente Rhenen
11.10.1

Nauwere samenwerking op het gebied van bodem en duurzaamheid

Gemeenten groeien. Ze krijgen meer en andersoortige taken. D at maakt vaak een interne
verschuiving van taken noodzakelijk. Toen de collega van bodem binnen de gemeente Rhenen een
ader takenpakket kreeg, vroeg de gemeente de ODRU om deze taak uit te voeren. En zo gingen
vanaf januari twee bodemcollega's voor Rhenen aan de slag. "Het uitvoeren van werkzaamheden
voor Rhenen binnen de gemeente geeft een mooi kijkje in de keuken en natuurlijk de kans om de
collega's daar beter te leren kennen." Aldus een tevreden medewerker.
11.10.2

Revisievergunning voor veilige opslag van chemicaliën bij Keyser ò\ Mackay

In april 2018 ontvingen wij van het bedrijf Keyser S Mackay in Rhenen een aanvraag voor een
omgevingsvergunning. Het betrof het bouwen van een hal en het aanpassen (revisievergunning) van
een groothandel in verpakte chemicaliën. In overleg met de brandweer Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
hebben we de aanpassingen uitgewerkt.

Op het buitenterrein van het bedrijf wordt de bestaande open opslagloods voor brandbare vloeistoffen
vervangen door vijf zogenaamde Chemosavers die afzonderlijk brandwerend worden uitgevoerd. D e
opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in het hoofdgebouw wordt opnieuw ingericht. Zo is de in het
pand aanwezige sprinklerinstallatie niet langer meer noodzakelijk. D it bespaart het bedrijf onkosten
om de installatie naar de huidige inzichten aan te passen. De nieuw te bouwen hal wordt gebruikt voor
opslag van harsen die niet onder gevaarlijke stoffen vallen.
De aangevraagde situatie voldoet aan de meest
recente inzichten op het gebied van brandveiligheid.
Waarborging van de veiligheid voor omwonenden
en gebruikers van omliggende bedrijfspanden was
een belangrijk uitgangspunt bij de keuze voor het
uiteindelijke voorzieningenniveau.

m

7r.

Akkoord voorzitter:

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
voor
įarmerkingsdoeleinden
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Afname producten en diensten

Rhenen
i Wabo milieu - Toezicht 6\ Handhaving
i Wabo milieu - Advies S Vergunningverlening
I Regionale Samenwerking
" Bodem, Asbest, GIS S Water
• Archeologie S Cultuurhistorie
• Ruimtelijke ordening en milieu
• Geluid, Lucht S Verkeer
• Klimaat, Energie, D uurzaam Bouwen cV Beleid

Bijdrage g e m e e n t e

Budget 2 0 1 8

Gerealiseerd 2018

(in euro's)
1 D VO (G) S Tijdelijk b u d g e t (T)
2 P r o j e c t b u d g e t (P)
3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)
Totaal

227.604

231.470

33.785

6.156

69.121

58.234

330.511

295.860

Productiecijfers

30
23

22
15

12

11

Gemeente Rhenen
m Controles MKB

m Controles Agrarisch

Controles Industrie
m Overige controles

m Controles Vuurwerk

11

m Vervolgcontrole na overtreding

«Klachten

•Milieuvergunning

- Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

m Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

1 2

D e 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED),
propaan en horeca.

Jker
Akkoord voorzitter:

Tilly (Netherlands) N.V.
voor
sŗrnerkingsdoeleinden
datum

^

inventarisaties,

Pagina 49 | 115
Akkoord secretaris:

Jaarverslag 2018

11.11 Gemeente Stichtse Vecht
11.11.1

Samen naar klimaatneutraal

Hoe goede samenwerking leidt tot succes
De gemeente Stichtse Vecht is hard op weg om een klimaatneutrale gemeente te worden. De ambitie
is om in 2030 als gemeente evenveel energie op te wekken als er wordt gebruikt. Om het goede
voorbeeld te geven, heeft het gemeentebestuur in het collegeakkoord opgenomen dat zij in 2022 een
klimaatneutrale organisatie willen zijn. Geen gemakkelijke opgave, maar wel een waar wij als OD RU
een toegevoegde waarde hebben. Met onze kennis, expertise en ervaring leveren wij een grote
bijdrage aan de realisatie van de gemeentelijke plannen. Zo hebben wij een proces begeleid voor het
plaatsen van slimme meters in alle gemeentelijke gebouwen en zijn wij betrokken bij het vastgoed
overleg om onze duurzaamheidskennis in te brengen.
11.11.2

M E C Maarssen 25 jaar

Speciaal voor het 25 jarig bestaan van het MEC, was de altijd-op-feestjes-aanwezige olijke Baron Vos
van kop tot Staart XIII op het MEC met een natuurtheatervoorstelling voor alle leeftijden. Ruim 1300
leerlingen zijn op bezoek geweest en mee naar buiten gegaan op zijn struinavonturen.
Daarnaast was er (bijna) elke woensdag
een inloopmiddag. Het was een feestelijk
jaar, waarin vele publiektrekkers weer
even terugkeerden. Boswachter Beer
bijvoorbeeld, met zijn voorstelling,
maar ook het doe- mee- recyclecircus met de verrukkelijke
vuilnismannen, de Modderdag en de
Wilde Weken met de Wilde Mannen.
Door dit bomvolle programma zijn er meer bezoekers geweest dan ooit.
Ook ons vrijwilligersteam is uitgebreid. Het is natuurlijk dankzij de
vrijwilligers dat wij elke week een inloopmiddag kunnen organiseren. Het team is dan ook, net als de
bezoekers en de scholen, flink in het zonnetje gezet dit jaar.
Afname producten en diensten

Stichtse Vecht
m Wabo milieu - Toezicht S Handhaving
• Klimaat, Energie, D uurzaam Bouwen ŝ. Beleid
» Ruimtelijke ordening en milieu
Natuur- en Milieueducatie (ND C)
• Wabo milieu - Advies S Vergunningverlening
• Bodem, Asbest, GIS S Water
• Geluid, Lucht â Verkeer
• Regionale Samenwerking
• Archeologie S Cultuurhistorie

ţer Tilly (Netherlands) N.V.
Akkoord voorzitter:

voor
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Bijdrage g e m e e n t e

Budget

(in euro's)

2018

Gerealiseerd 2018

1.301.065

1.263.241

2 Projectbudget (P)

243.774

223.903

3 Aanvullend afgenomen (A+B)

219.030

175.013

1.763.868

1.662.158

1 DVO (G) S Tijdelijk budget (T)

•••••••BHBVļ

Totaal
Productiecijfers

377

61

47

30

27

I

68

84
10

51

47

Gemeente Stichtse Vecht

m Controles MKB

m Controles Agrarisch

Controles Industrie
m Overige c o n t r o l e s

I Controles Vuurwerk

12

m Vervolgcontrole na overtreding

m Klachten

m Milieuvergunning

Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

a Last onder dwangsom

m Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Educatie en Recreatie

NDC-centrum M E C M a a r s s e n

Aantal

Bezoekers

12.000

Leerlingen B.O. bereik

Deelname boerderij in de Kijker

1

Vrijwillige uren

1.457

Leerlingen V . O . veldwerkproject

15

Stagiaires

420

Producten/activiteiten

4.500

Vrijwilligers

35

Scholen

Aantal

2.300

1.048

(leerlingen)

1 3

De 'Overige controles'omvatten
propaan en horeca.

alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED),

inventarisaties,

ļ

Baiter Tilly (Netherlands) N.V.
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11.12 Gemeente Utrechtse Heuvelrug
11.12.1

Eerste waterstofvulpunt aan kantoor gerealiseerd

In Maarn is op 15 november 2018 het eerste waterstofvulpunt aan kantoor gerealiseerd. Met dit
initiatief van Infram BV in samenwerking met Twinning Energy is een stap gezet om het rijden op
waterstof voor medewerkers mogelijk te maken. Samen met de brandweer Veiligheidsregio Utrecht
stelden wij een omgevingsvergunning op die door de gemeente werd verleend.
De installatie is in eerste instantie voor een periode van tien jaar in gebruik. We verwachten dat
waterstof, na deze overgangsperiode, gewoon bij de reguliere tankstations verkrijgbaar zal zijn. In
Maarn is er sprake van een slow-fill installatie waarbij het vullen van de auto met waterstof ongeveer
een uur duurt. Geen probleem, omdat de medewerkers ondertussen op kantoor aan het werk zijn. Het
tanken van waterstof bij een tankstation neemt niet meer dan vijf minuten in beslag; ongeveer
hetzelfde als het tanken van benzine.
Omdat er nog nauwelijks waterstofauto's aan het verkeer deelnemen, zijn de grotere
benzinemaatschappijen terughoudend in het investeren in waterstoftankstations. Samen met partners
als Rijkswaterstaat en Veiligheidsregio Utrecht leveren wij de kennis om ontwikkelingen rondom de
energietransitie in goede en veilige banen te leiden.
11.12.2

Samen tegen ondermijning
Op verzoek van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voerden wij in 2018
ondermijningscontroles uit. Het doel was om zicht te krijgen op bedrijven op
risicovolle locaties, zoals industrieterreinen en op mogelijke wietplantages
bijvoorbeeld. Samen met de gemeente en handhavingspartners (zoals politie,
VRU, Belastingdienst en Stedin) controleerden we garages en
horecabedrijven. Tijdens de controles stelden we niet direct ondermijnende
activiteiten maar wel een groot aantal milieuovertredingen vast. Hier hebben
we op gehandhaafd.

\

Fout opgeslagen

accu's

Afname producten en diensten

Utrechtse Heuvelrug
• Wabo milieu - Toezicht S Handhaving
• Wabo milieu - Advies S Vergunningverlening
m Bodem, Asbest, GIS S Water
•' Ruimtelijke ordening en milieu
• K limaat, Energie, Duurzaam Bouwen 8c Beleid
• Natuur- en Milieueducatie (NDC)
• Regionale Samenwerking
• Geluid, Lucht S Verkeer

Akkoord voorzitter:

ìker Tilly (Netherlands) N.V,
voor
įrkingsdoeleinden
paraal

datum
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Bijdrage g e m e e n t e

Budget

(in euro's)

2018

G e r e a l i s e e r d 2018

1 DVO (G) 8L Tijdelijk b u d g e t (T)

890.760

885.690

2 P r o j e c t b u d g e t (P)

103.039

81.781

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)
Totaal

15.2.042

121.071

1.145.841

1.088.542

Productiecijfers

Gemeente Utrechtse Heuvelrug
I Controles MKB

B Controles Agrarisch

i Controles Industrie

B Controles Vuurwerk

I Controles Bouwen en/of Asbest

M Overige controles

I Vervolgcontrole na overtreding

m Klachten

I Milieuvergunning

m Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

13

l Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Educatie
Leerlingen B.O. b e r e i k
Scholen

Aantal
3.286
15

Producten/activiteiten

104

D e e l n a m e b o e r d e r i j in d e Kijker

284

De 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd ta v. bodem, lozingen, energie (EED),
propaan en horeca.
1 4
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11.13 Gemeente Veenendaal
11.13.1

W E trainingen gemeenten

Meer dan 50 7o van de gebouwen in een stad zijn in het bezit van een Vereniging van Eigenaren(VvE).
VvE's kunnen dus een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de gebouwde omgeving. Door
de omvang en het grote aantal betrokken inwoners kunnen we op het gebied van verduurzaming,
samen met de VvE, een grote slag slaan. Tegelijkertijd is het proces met zo veel betrokkenen
complex. Daarom ondersteunen wij samen met de Natuur en Milieufederatie Utrecht VvE's in
verschillende gemeenten met energiebesparing en het opwekken van energie. In 2018 volgden
medewerkers van de gemeenten Veenendaal, Zeist, Stichtse Vecht, Nieuwegein en Utrechtse
Heuvelrug een training waarbij deelnemers naast inzicht in de techniek ook leerden welk proces er
binnen een VvE moet worden doorlopen. In 2019 organiseren we in Veenendaal een
vervolgbijeenkomst. Deelnemers aan VvE's kunnen zo met elkaar in contact blijven en ervaringen
uitwisselen. Zo zorgen we in de regio samen voor kennisuitwisseling en versnellen we de
energietransitie in de gebouwde omgeving.
o

11.13.2

Oprichtingsvergunning voor productie van algen bij Phycom BV

Phycom BV, een producent van micro-algen, verhuist van Nijkerk naar Veenendaal. In juni 2018
dienden ze een aanvraag omgevingsvergunning voor de nieuwe vestigingslocatie in.
Phycom ontwikkelde een innovatief proces voor het op grote schaal
produceren van voedselveilige microalgen. De algen worden
gekweekt volgens de hoogste hygiënische normen. De
geproduceerde algen, die rijk zijn aan eiwitten, antioxidanten en
Omega 3 vetzuren, worden gebruikt in voedingsmiddelen (fruitsap
bijvoorbeeld), maar ook in diervoeders en cosmetica.
Om het productieproces van Phycom echt te snappen, bezochten we
in het voortraject van de vergunningaanvraag, de huidige locatie in
Nijkerk. Met de opgedane kennis konden we op een adequate manier
overleggen met de adviseurs van de Veiligheidsregio Utrecht en het
waterschap Vallei en Veluwe. Het resultaat was een soepel doorlopen
vergunningprocedure.
11.13.3

Begeleiding uitvoering gevelisolatie woningen

De gemeente Veenendaal vroeg ons om een onderzoek naar de gevelisolatie bij woningen te
begeleiden. Wij hebben hier ervaring mee omdat we ook namens onze gemeenten
geluidssaneringsprojecten begeleiden. Hier ging het over twee projecten waarbij veranderingen in de
wegenstructuur voor meer geluid bij woningen zorgden: het realiseren van een rotonde op de
Bevrijdingslaan en de aanleg van een nieuwe weg bij de spooronderdoorgang. Het was specialistisch
werk. We bezochten de woningen, keken hoe dik het glas is, hoe groot de ramen en of er voldoende
ventilatie is. Daarna berekenden we of er maatregelen aan de gevels, zoals dubbel glas of
geluidgedempte ventilatieroosters noodzakelijk waren. Dit bleek bij de meeste woningen het geval te
zijn. De eigenaren ontvingen van de gemeente een aanbod voor gevelmaatregelen. Dit werd, ondanks
het feit dat het wel even duurde, over het algemeen als positief ervaren.

Baker I illy (Netherlands) N.V.
Akkoord voorzitter:

voor

rkingsdoeleinden
datum
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Afname producten en diensten

Veenendaal
i Wabo milieu - Toezicht S Handhaving
i Wabo milieu - Advies S Vergunningverlening
i Klimaat, Energie, D uurzaam Bouwen S Beleid
I Bodem, Asbest, GIS S Water
l Ruimtelijke ordening en milieu
iGeluid, Lucht S Verkeer
IRegionale Samenwerking
i Archeologie S Cultuurhistorie

Bijdrage g e m e e n t e

Budget

(in euro's)

2018

1 D VO (G) Ã Tijdelijk b u d g e t (T)
2 P r o j e c t b u d g e t (P)
3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)
Totaal

G e r e a l i s e e r d 2018
582.431

564.232

36.243

30.750

110.469

89.047

729.143

684.028

Productiecijfers

77
63

59

28

2

25

56

8

25
15

•JJJJJ |

l

BBBBBİ

1

i

Gemeente Veenendaal
m Controles Agrarisch

m Controles MKB
Controles Industrie
m Overige controles

m

» Controles Vuurwerk

14

m Vervolgcontrole na overtreding

• Klachten

•Milieuvergunning

Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

m Last onder dwangsom

l Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

1 5

D e 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED),
propaan en horeca.

Akkoord voorzitter:

ļker Tilly (Netherlands) N.V.
voor
rrjaerkingsdoeleinden
datum
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11.14 Gemeente Vianen
11.14.1

Muntenregen bij Hoef en Haag

Tijdens de voorbereiding voor bouwwerkzaamheden aan
de Hoevenweg in het nieuwe dorp Hoef en Haag bij
Hagestein deden medewerkers van het waterleidingbedrijf
een bijzondere archeologische vondst. Bij het graven van
een smalle leidingsleuf met een mini-kraan werd een
aardewerken pot vol met zilveren en gouden munten
opgediept. Het regende letterlijk en figuurlijk munten! De
aannemer maakte van deze bijzondere archeologische
ontdekking direct melding bij het Meldpunt Archeologie van
Landschap en Erfgoed Utrecht (LEU). De vondstlocatie is nog dezelfde dag met een metaaldetector
onderzocht. Alle munten zijn daarbij geborgen. Onze ODRU-collega Peter de Boer, regio-archeoloog
voor de gemeente Vianen, onderzocht de vondst. De schat was verborgen in een eenvoudige kookpot
van geglazuurd roodbakken aardewerk. Hierin waren maar liefst vijfhonderd zilveren en gouden
munten uit de vijftiende eeuw verborgen.
11.14.2

S a m e n tegen ondermijning

Op verzoek van de gemeente Vianen voerden medewerkers
van de ODRU in 2018 drie dagen ondermijningscontroles uit.
Het doel was om een beeld te krijgen van bedrijven op
risicovolle locaties, zoals industrieterreinen om te beoordelen
of hier ondermijnende activiteiten plaatsvinden. Denk
bijvoorbeeld aan wietplantages.
Samen met de gemeente en handhavingspartners (zoals
politie, VRU, Belastingdienst en Stedin) controleerden we
garages en horecabedrijven. Tijdens de controles stelden we
niet direct ondermijnende activiteiten maar wel een groot
aantal milieuovertredingen vast. Hier hebben we op
gehandhaafd.

Afname producten en diensten

Vianen
I Wabo milieu - Toezicht S Handhaving
i Wabo milieu - Advies ă Vergunningverlening
• Regionale Samenwerking
Bodem, Asbest, GIS Ã Water
IRuimtelijke ordening en milieu
lArcheologie S Cultuurhistorie
iGeluid, Lucht S Verkeer
iNatuur en Milieueducatie (NDC)
[Klimaat, E nergie, Duurzaam Bouwen S Beleid

Akkoord voorzitter:

eer Tilly (Netherlands) N.V.
voor
ĩŭįingsdoeleinden
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datum
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Bijdrage g e m e e n t e

Budget

(in euro's)

2018

1 DVO (G) 8 t Tijdelijk b u d g e t (T)
2 P r o j ė c t b u d g e t (P)
3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)

mm

G e r e a l i s e e r d 2018
451.531

462.217

31.899

19.349

89.648

43.787
1

Totaal

573.078

525.353

Productiecijfers

53

46
36

Ü

17

33
23

12

10

S
Gemeente Vianen

B Controles MKB

B Controles Agrarisch

Controles Industry

B Controles Vuurwerk

fl Overige controles

B Vervolgcontrole na overtreding

B Klachten

B Milieuvergunning

Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

B Last onder dwangsom

m Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Educatie en Recreatie

Aantal

Leerlingen B.O. b e r e i k

1.755

Scholen

8

Producten/activiteiten

65

D e e l n a m e b o e r d e r i j in de Kijker (leerlingen)

350

1 6

D e 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED),
propaan en horeca.

Akkoord voorzitter:

ļker Tilly (Netherlands) N.V.
voor
jrkingsdoeleinden
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datum
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11.15 Gemeente Wijk bij Duurstede
11.15.1

Bouwlawaai Hortus in beeld

Voor de bouw van het nieuwe appartementencomplex Hortus, in de wijk De Horden, moesten 403
palen de grond in voor de fundatie van het complex. Omdat op zeer korte afstand van bestaande
woningen moest worden geheid, voerden we een akoestisch onderzoek uit om de geluidsbelasting op
elke bestaande woning in kaart te brengen. Om aan de eisen uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen,
is een mobiel geluidscherm gebouwd van bijna zeven meter hoog en zes meter breed. Dit scherm is
telkens tussen de heistelling en de bestaande woningen geplaatst waardoor de geluidsniveaus bijna
zes dB lager waren.
Om het geluidsniveau tijdens de vier weken durende heiwerkzaamheden continu te kunnen volgen,
plaatsten we op de gevel van een nabij gelegen woning een nieuw meetsysteem. Dit systeem
registreert constant het geluidsniveau, slaat de meetdata op in de Cloud en kan door omwonenden en
betrokken gemeenteambtenaren via een app op een smartphone worden afgelezen en teruggekeken.
Wij willen dit nieuwe meetsysteem in eerste instantie vooral bij evenementen en langdurige
geluidsmetingen inzetten. Daarnaast gaan we dat ook doen bij het meten van geluidsbronnen
waarvan het gedrag moeilijk te voorspellen is. Tijdens de ODRU on tour, waarbij gemeenten konden
kennismaken met onze organisatie, lieten we dit nieuwe meetsysteem al zien.
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11.15.2

Aanpak van de sanering van asbestdaken

Particulieren en ondernemers met een groot ^ 3 5 m 2 ) asbestverdacht dak zijn verplicht een asbest
inventarisatierapport te laten opstellen voor het dak vervangen kan worden. De Kromme Rijn
gemeenten (Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede) hebben in het najaar 2018 gezamenlijk een
verordening vastgesteld waarbij eigenaren de kosten voor het inventarisatierapport vergoed krijgen als
zij na sanering zonnepanelen terugplaatsen.
Eind januari 2019 organiseerden de gemeenten gezamenlijk een informatieavond voor eigenaren met
een asbestverdacht dak. Tijdens deze avond kregen eigenaren informatie over het hoe en waarom, en
tips voor de aanpak van een sanering.
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De Kromme Rijngemeenten zijn hiermee de eerste gemeenten die samen een stap zetten in de
versnelling van de sanering van asbestdaken. De ODRU heeft voor deze drie gemeenten gedurende
het hele traject de stukken voorbereid en vragen van de gemeenteraden beantwoord.
Afname producten en diensten

Wijk bij Duurstede
• Wabo milieu  Toezicht S Handhaving
• Wabo milieu  Advies 8c Vergunningverlening
• Natuur en Milieueducatie (NDC)
Regionale Samenwerking
m Bodem, Asbest, GIS S Water
m Geluid, Lucht S Verkeer
• Ruimtelijke ordening en milieu
• Wabo bouw  Advies en Vergunningverlening
• Klimaat, E nergie, Duurzaam Bouwen S Beleid

Productiecijfers

Bijdrage g e m e e n t e

Budget

(in euro's)

2018

G e r e a l i s e e r d 2018
1
226.242

240.238

2 P r o j e c t b u d g e t (P)

81.753

67.224

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)

50.018

17.431

358.012

324.894

1 DVO (G) â Tijdelijk b u d g e t (T)

Totaal

17

De 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED),
propaan en horeca.

Tilly (Netherlands) N.V.
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37
31
26
19
13

M

i l . l

10

Gemeente Wijk iij Duurstede
« C o n t r o l e s MKB

a Controles Agrarisch

. Controles Industrie

• Controles Vuurwerk

• Controles Bouwen en/of Asbest

• Overige controles

a Vervolgcontrole na overtreding

l Klachten

Milieuvergunning

m Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

• Last onder dwangsom

Educatie
Leerlingen B.O. b e r e i k
Scholen
D e e l n a m e b o e r d e r i j in de. Kijker

B Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

Aantal
142
••••••HbW
2
100

D e e l n a m e klassen aan d u u r z a m e

6

markt

Bàker Tilly (Netherlands) N.V.
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11.16 Gemeente Woerden
11.16.1

Geluidsnormen voor warmtepompen in de A P V

Nederland gaat van het gas af en dus is er een alternatief nodig om woningen te verwarmen. Met een
warmtepomp op lucht wordt een huis op een energiezuinige manier elektrisch verwarmd. Maar,
warmtepompen kunnen wél veel geluid maken. Dit kan voor omwonenden hinderlijk zijn.
Dit was ook het geval in gemeente Woerden. Naar aanleiding van een klacht over geluidsoverlast van
een warmtepomp, gingen collega's van de gemeente (handhaving, energietransitie, juridische zaken)
en de ODRU (geluid, beleid) met elkaar in gesprek. E en goede manier om dit te reguleren is via de
Algemeen Plaatselijk Verordening (APV). In de APV staat wel een algemeen hinderartikel, maar
daarin staat niet hoevéél geluid teveel is. Daarom zijn we bezig om in overleg een goede en passende
geluidsnorm op te stellen. Zo zijn warmtepompen nog steeds mogelijk maar beperken we de overlast
tot een minimum. Voor warmtepompen die (nog) niet voldoen aan de nieuwe geluidsnorm zijn extra
maatregelen nodig. Zo kan de pomp op een andere plek worden gezet of van een andere omkasting
worden voorzien. Zo proberen we de energietransitie ook akoestisch prettig te houden. Wij kennen
nog geen andere gemeente waarbij een dergelijke norm is vastgesteld.
11.16.2

Samen tegen ondermijning

Op verzoek van de gemeente Woerden voerden wij samen met de Belastingdienst, VRU, politie en de
gemeente in november 2018 twee controles uit om zogenaamde 'growshops' in kaart te brengen.
Growshops spelen een rol in de hennepteelt bij:
het leveren van producten voor het opzetten van een hennepkwekerij;
het leveren van kennis over teeltwijzen.
Met de gezamenlijke aanpak van dit soort bedrijven willen we de keten van de hennepteelt frustreren.
De twee bedrijven die we samen controleerden zijn van dezelfde eigenaar.
Omdat er een vermoeden bestond dat er sprake was van growshops,
voerden we de controles gelijktijdig uit. Het onderzoek van de
Belastingsdienst en Politie loopt nog. Tijdens deze twee controles
constateerden onze controleurs verschillende milieuovertredingen. Hierop
hebben wij gehandhaafd.

ïĩüĩ"**rrM „

Salpeterzuur buiten opgeslagen

gevaarlijke afvalstoffen gedumpt in container

ìr Tilly (Netherlands) N.V.
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Afname producten en diensten

Woerden
Wabo milieu - Toezicht S Handhaving
(Ruimtelijke ordening en milieu
I Wabo milieu - Advies 6\ Vergunningverlening
Bodem, Asbest, GIS 6\ Water
i Natuur- en Milieueducatie (NDC)
i Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen S Beleid
i Archeologie 6\ Cultuurhistorie
i Geluid, Lucht S Verkeer
i Regionale Samenwerking

Bijdrage g e m e e n t e

Gerealiseerd 2018

Budget 2018

(in euro's)

1.169.561

1.149.415

2 Projectbudget (P)

68.840

46.747

3 Aanvullend afgenomen (A+B)

50.766

20.376

1.289.167

1.216.538

1 DVO (G) S Tijdelijk budget (T)

Totaal
Productiecijfers
463

62

72

28

62

15

70

75

64
12

Gemeente Woerden
m Controles MKB
m Controles Agrarisch
Controles Industrie
m Controles Vuurwerk
m Overige controles ^
m Vervolgcontrole na overtreding
m Klachten
m Milieuvergunning
a Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf
m Last onder dwangsom
m Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger
7

Educatie en Recreatie

Aantal

Producten/activiteiten
Deelname boerderij in de Kijker
Deelname Excursies

De 'Overige controles'omvatten
propaan en horeca.

2.000
42

Vrijwilligers

25

Scholen

525

Stagiaires

975

Vrijwillige uren

5
2.400

3.675

alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED), inventarisaties,

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Akkoord voorzitter:
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13.676

Leerlingen B.O. bereik
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11.17 Gemeente Zeist
11.17.1

Koers Boswerf

In een gezamenlijk traject tussen gemeente Zeist en de ODRU is begin 2018 besloten dat de taken
van NDC De Boswerf, opgenomen worden in de reguliere dienstverleningsovereenkomst met de
ODRU. De Boswerf is het centrum voor natuur- en duurzaamheidscommunicatie. Hiermee is deze
taak voor Zeist nu structureel belegd bij de ODRU.
Een uitgelezen moment om de
toekomst van De Boswerf
Zeist te onderzoeken en te
bestendigen. Dit najaar
maakten we hiermee een
start. Samen met een groep
inwoners, vrijwilligers en
betrokken organisaties
dachten we tijdens een cocreatie in september na over
de Koers voor De Boswerf in
de komende jaren. Belangrijke
onderwerpen die hierin aan
bod kwamen waren:
onderwijs, natuurgerichte
recreatie, inzet van
vrijwilligers, samenwerkingen
met andere partijen en de
locatie. De opbrengst is
samengevat in een praatplaat.

,

.

Tijdens een tweede sessie in november dachten we samen met een aantal organisaties/partijen na
over mogelijke samenwerkingen. Aanwezige partijen waren o.a. Nationaal park Utrechtse Heuvelrug,
zorgorganisatie Reinaerde, IVN natuureducatie, vrijwilligerscentrale en Samen Duurzaam Zeist. Hier
zijn een aantal serieuze gesprekspartners uit gekomen.
Op basis van de input van beide bijeenkomsten en een aantal vervolggesprekken brengen we in april
2019 een advies uit voor de Koers Boswerf/NDC Zeist.
11.17.2

Marktkramen

Elke donderdag en zaterdag is er markt in Zeist. De eettenten die op de markt staan, kunnen een
belasting veroorzaken voor het milieu. Begin februari 2018 vroeg gemeente Zeist dan ook om extra
controle's op geuroverlast en lozing van afvalwater in het riool. Een milieutoezichthouder en de BOA
(buitengewoon opsporingsambtenaar) van de Omgevingsdienst regio Utrecht controleerden tien
marktkramen.
Geuroverlast
Een 'inrichting' voor het bereiden van voedsel, dus ook een eettent op de markt, moet voldoen aan
een aanvaardbaar geurniveau. Van de tien kramen voldeden er drie niet aan de wetgeving met
betrekking tot doelmatig ontgeuren. De ODRU heeft de eigenaren van de betreffende kramen hierover
een brief gestuurd. Omdat er (nog) geen klachten over geuroverlast zijn, en er geen milieurisico is,
hoeven de marktkraameigenaren geen voorzieningen te nemen. Komen er alsnog geurklachten dan
moeten de ze alsnog voorzieningen treffen en handhaven wij hier op.
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Lozing van afvalwater in het openbare rioolstelsel
Bij geen van de tien gecontroleerde kramen is geconstateerd dat er wordt geloosd in het openbare
rioolstelsel. De meeste marktkramen vangen het afvalwater op door middel van een tank in de kraam.
Bij één kraam ontbrak deze tank waardoor het vermoeden ontstond dat het afvalwater wel in het riool
werd geloosd. De eigenaresse is mondeling en schriftelijk gewaarschuwd. We spraken met de
marktmeester af dat hij er op toeziet dat het vrijkomende afvalwater op de juiste manier wordt
afgevoerd en dit aan ons terugkoppelt. Er zijn geen nieuwe aanwijzingen dat er afvalwater in het
openbaar rioolstelsel wordt geloosd.
Lozingen door oliebollenkramen in Zeist
In december 2017 constateerden we bij een controle dat twee oliebollenkramen vethoudend
afvalwater in het openbaar rioolstelsel loosden. Beide eigenaren van de kramen kregen een brief om
ze op hun overtreding te wijzen en ze uit te leggen welke maatregelen er noodzakelijk zijn. Door het
plaatsen van een vetafscheider voldoen de oliebollenkramen nu wel aan de wet.

Afname producten en diensten

Zeist
m Wabo milieu - Toezicht cV Handhaving
m Natuur- en Milieueducatie (NDC)
I Wabo milieu - Advies S Vergunningverlening
Klimaat, Energie, Duurzaam Bouwen S Beleid
• Bodem, Asbest, GIS S Water
•
•
•
•

1
Bijdrage g e m e e n t e

Ruimtelijke ordening en milieu
Regionale Samenwerking
Geluid, Lucht S Verkeer
Archeologie S Cultuurhistorie

Budget 2018

(in euro's)

Gerealiseerd 2018

1.187.175

1.185.599

2 P r o j e c t b u d g e t (P)

475.395

471.669

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n (A+B)

100.698

80.887

1.763.269

1.738.155

1 DVO (G) S Tijdelijk b u d g e t (T)

Totaal

De 'Overige controles' omvatten alle controles die zijn uitgevoerd t.a.v. bodem, lozingen, energie (EED),
propaan en horeca.
19
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Productiecijfers
379

134

124
22

68

30

33

18

Gemeente Zeist
m Controles MKB

m Controles Agrarisch

m Controles Industrie

I Controles Vuurwerk

m Overige controles

m Vervolgcontrole na overtreding

18

m Klachten

I Milieuvergunning

Kennisgeving van oprichting of wijziging bedrijf

m Last onder dwangsom

• Opslag en verplaatsing van grond, zand en bagger

NDC-centrum de B o s w e r f

Aantal

Educatie en Recreatie

5.025

Leerlingen B.O. bereik

24

Scholen

Bezoekers

32.000

Vrijwilligers

40
18

Producten/activiteiten

203

Stagiaires

Deelname boerderij in de Kijker

763

Vrijwillige uren

Ba

Aantal

N.V

3.200
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D E E L 2: V E R P L I C HT E P A R A G R A F E N
12 Paragrafen
12.1 Treasury paragraaf I financiering
Het AB stelde in september 2017 het treasury-statuut vast. Hierin staat hoe de ODRU inhoud geeft
aan treasury en financiering. Wij beperken onze interne liquiditeitsrisico's zoveel mogelijk door onze
treasury-activiteiten te baseren op informatie. D aarmee kunnen wij op korte termijn een
liquiditeitsprognose opstellen. Valutarisico's zijn binnen onze organisatie uitgesloten doordat wij
uitsluitend in euro's leningen verstrekken, aangaan of garanderen.
In onze liquiditeit is een vast patroon zichtbaar. D it heeft te maken met de voorfacturatie per kwartaal.
In 2018 is een liquiditeitsprognose gemaakt. Op grond hiervan bleek het niet nodig om leningen af te
sluiten of gebruik te maken van kasgeldleningen. In 2018 was er een strakke controle op de
uitstaande vorderingen. Over het algemeen hebben de deelnemende gemeenten een goed
betaalgedrag richting de ODRU. Het betaalgedrag is het afgelopen jaar verder verbeterd, wat heeft
bijgedragen aan een goede liquiditeitspositie.

12.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
12.2.1 Weerstandsvermogen
Weerstandscapaciteit
De omvang en beschikbaarheid van reserves bepalen mede de mogelijkheden om tegenvallers op te
vangen. Uitgangspunt van het beleid voor de omvang van weerstandsvermogen is dat de
weerstandscapaciteit tenminste voldoende moet zijn om de gekwantificeerde risico's op te vangen.
Daarnaast bevelen we aan om te streven naar een hogere weerstandscapaciteit in verband met de
subjectiviteit van de inschatting, het feit dat wellicht niet alle risico's in beeld zijn en dat een aantal
risico's een structureel karakter heeft.
Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen is inzicht nodig in de omvang en de achtergronden
van de risico's en in de aanwezige weerstandscapaciteit. Anders gezegd: het weerstandsvermogen
geeft inzicht in de weerstandscapaciteit in relatie tot de risico's. Het BBV definieert dit als volgt:
De weerstandscapaciteit bestaat uit vrij aanwendbare middelen en mogelijkheden, die de OD RU
heeft, om financiële tegenvallers te dekken. De risico's relevant voor het weerstandsvermogen zijn
risico's die niet op een andere manier te ondervangen zijn. Reguliere risico's - risico's die zich
regelmatig voordoen en die veelal vrij goed meetbaar zijn - maken geen deel uit van de risico's in de
paragraaf weerstandsvermogen.
Ratio
De ratio weerstandsvermogen zegt iets of de weerstandscapaciteit voldoende is om alle voorziene
risico's af te dekken, zonder dat dit ten laste gaat van de exploitatie. D e ratio is daartoe altijd minimaal
1,0. Binnen veel overheidsorganisaties wordt deze op minimaal 1,5 of zelfs 2 als streefwaarde gezet.
In 2017 (en in 2018 opnieuw bevestigd) heeft het AB vastgesteld dat het streeft naar een ratio
weerstandsvermogen van minimaal 1,5. D at wil zeggen dat alle (rest)risico's voor minimaal 1,5 maal
kunnen worden gedekt vanuit het weerstandsvermogen. D e komende jaren is ons streven om het
weerstandsvermogen op te bouwen naar 1,5 maal het restrisico, vanuit positieve
jaarrekeningresultaten.
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Het streven naar een ratio van 1,5 past ook bij het doorontwikkelen van de stabiele financiële situatie
van de ODRU. Wij zijn een jonge organisatie die in ontwikkeling is en ook klaar moet zijn voor de
omgevingswet. Komend jaar komt veel op ons af en een gezonde financiële huishouding is een
belangrijke basis. Als we ons weerstandsvermogen kunnen laten groeien naar de 1,5 ratio, draagt dit
bij aan de ontwikkeling van de organisatie en het vertrouwen van onze gemeenten.
De weerstandscapaciteit is gedurende het boekjaar 2018 ongewijzigd gebleven en blijft onder de
gewenste norm. Zie hiervoor de balans hoofdstuk 16.
12.2.2 Risicobeheersing
Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan de ontwikkeling van het risicomanagement. Gezien de
complexiteit van de vraagstukken is dit een belangrijk item geworden en ook de komende jaren blijven
we hieraan werken. Voorbeelden zijn het formuleren van concrete en realistische
kwaliteitsdoelstellingen en de aanpak voor het verbeteren van de processen. Onvoldoende beheerste
risico's bedreigen de kwaliteit en de processen en dit kan leiden tot onverwachte (financiële)
tegenvallers. De hoogte van het weerstandsvermogen moet hieraan zijn gerelateerd. De risico's
houden we jaarlijks tegen het licht en we kwantificeren deze zoveel mogelijk.
Algemene risico's
Ons risicoprofiel bestaat uit bedrijfsspecifieke en algemene risico's, bijvoorbeeld macro-economische
ontwikkelingen en rente-, loon- en prijsontwikkelingen. Ook zijn er onzekerheden over (toekomstig)
rijksbeleid en ontwikkelingen in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld fiscale wetgeving). Deze
onzekerheden zijn nagenoeg niet te beïnvloeden en te kwantificeren. Als deze algemene risico's tot
meer specifieke en kwantificeerbare risico's leiden, nemen we deze op bij de specifieke risico's. In een
cyclisch proces houden we het inzicht in deze risico's voortdurend up-to-date.
Specifieke risico's
In de inleiding gaven we al aan dat we bezig zijn met verbeteringen in het weerstandsvermogen en de
risicobeheersing. We hebben de risico's geïdentificeerd en gekwantificeerd. We houden rekening met
deze kansscores:
«

Zeer onwaarschijnlijk (10yo)

«

Onwaarschijnlijk (25zó)

«
«
«

Mogelijk (50 7o)
Waarschijnlijk (75 7o)
Zeer waarschijnlijk (lOO^o)

0

0

0

Het restrisico (zie tabel 6 op de volgende pagina) is het resultaat van onze kansinschatting en
beheersingsmaatregelen. Dit bedrag moeten we minimaal aanhouden als weerstandsvermogen.
Ten opzichte van de geïdentificeerde risico's uit 2017 en de geactualiseerde risico's voor de begroting
2019 zijn de risico's voor de afloop van het NDC-contract gemeente Zeist en het risico Uitvoering
Koers niet meer opgenomen in de risicotabel. Het NDC-contract met gemeente Zeist is inmiddels
verlengd en het programma Uitvoering Koers is eind 2018 nog niet helemaal voltooid, maar we
verwachten geen grote financiële risico's. Het arbeidsongeschiktheidsrisico zien we niet meer als
risico, maar als kostenophoging in de begroting. Dit wordt opgenomen in de begroting. Het risico voor
overdracht taken heeft een ander karakter gekregen. Na de taakoverdracht van Vijfheerenlanden en
De Ronde Venen verwachten we komend jaar geen grote taakoverdrachten. Het risico is nu meer
gericht op een succesvolle inbedding van de overgedragen taken.
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Nieuw zijn de opgenomen risico's voor beschikbaarheid van deskundig personeel, de stijging van de
inhuurtarieven en de conjunctuurgevoeligheid. Daarnaast was in de begroting 2019 het risico op claim
asbestslachtoffers al nieuw opgenomen. Dit risico is opgenomen in de risicotabel.

Beheersingsmaatregel

Risico's
a. Hoger ziekteverzuim dan de norm
b. Personele frictiekosten

c. Verhouding DVO 1 UVP
d. Risico op claim asbestslachtoffers

Sturing op het verzuimbeleid
Strategisch personeelsbeleid, regeling
'generatiepacť
Onder de aandacht brengen van bestuur en
deelnemende gemeenten
Protocol en instructie om contact te vermijden

e. Berekeningsmethodiek uurtarief (loon en
prijsindexatie)

Het effect opnemen in dę begrotingswijziging

f. Inbedding van nieuwe taken n.a.v.
taakoverdracht

voortgang

g. Beschikbaarheid deskundig personeel

l/S*
S
s

Risico
xC 1.000
215

259S

162

50Zo

s
s

0

Kans A

Restrisico
xC 1.000
54

0

81

20

iooy

0

20

250

ioy

0

25

250

5oy«

120

50 /»

60

100

75%

75

s

, ;

125

Begeleiding medewerkers en monitoring op
1

Strategisch personeelsbeleid, Young professional
programma

1

o

o

150

50 /»

75

180

25/c

45

s

560

2SX

140

Goede planning en projectmanagement

.

350

Pm

s

h. Stijging van de inhuur tarieven

Tijdig contracten voor langere tijd afsluiten

i. Conjunctuur gevoeligheid

Tijdig communicatie en afspraken met de klant

j . Informatiebeveiliging/ voorziening

Actieve sturing en monitoring

k. Implementatie omgevingswet
1. Uitvoering omgevingswet

1

Pm

.

0

0 /»

Pm

Pm

* I = Incidenteel IS = Structureel
Tabel 6: Kwantificering risico's

Voor een aantal risico's hebben we al beheersmaatregelen genomen. De kwantificering daarvan is in
mindering gebracht op het risico. Per saldo ontstaat een restrisico. Het totaal aan restrisico resulteert
in de benodigde weerstandscapaciteit. In tabel 6 zijn de gekwantificeerde risico's opgenomen,
gebaseerd op specifiek voor de ODRU geldende risico's. De risico's in de tabel vallen binnen het
risicoprofiel van de ODRU en zijn redelijkerwijs kwantificeerbaar. E en aantal risico's vloeit direct voort
uit onze operationele werkzaamheden (a t/m f), de risico's g t /m i komen voort uit marktontwikkeling
en economische groei, andere risico's komen voort uit vernieuwde wet en regelgeving (j en I). De
risico's vanuit de vernieuwde wet en regelgeving hebben we geprobeerd te kwantificeren, maar de
onzekerheden zijn groot.
a)

Hoger ziekteverzuim

Algemeen: Als gevolg van het hogere ziekteverzuim loopt de ODRU het risico dat meer inhuurkosten
worden gemaakt dan begroot. E lk procent boven de ziekteverzuimnorm van 5 Zo kan perfte 20 uur
minder productief worden gewerkt. Gemiddeld f/o meer ziekteverzuim leidt tot extra kosten om de
dienstverlening uit te kunnen voeren. Dit kost ê 200.000 (20u * 145 fte niveau 2019 * ë 69,50) extra
aan inhuurkosten. Bij langdurige ziekteverzuim zijn meer inzet en middelen nodig voor de begeleiding.
Om deze extra kosten op te vangen, bestaat het risico dat de ODRU geen dekking heeft in de
begroting. Wij schatten deze kosten in op ē 15.000.
0

Beheersmaatregelen: Met de volgende beheersmaatregelen wil de ODRU het risico zo beperkt
mogelijk houden:
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»
»
»

Stringent volgen van het verzuimbeleid;
Goed contract met de Arbodienst;
Maandelijkse bewaking in het MT.

Financieel risico: Op basis van historisch inzicht en de beheersingsmaatregelen schatten we het totale
risico in op 25 A, wat neerkomt op; (200.000 * 15.000 = ) 215.000 * 25Vo * C 54.000. Op grond van
0
ervaringen uit het verleden is het risico lager ingeschat dan vorig jaar (van 50^0 naar 25zó).
0

b)

Personele frictiekosten (eigen risicodragerschap WW en WGA)

Algemeen: In het strategisch personeelsbeleid calculeert de ODRU de benodigde formatie per
expertise/taakveld met een doorkijk naar twee jaar. E xterne ontwikkelingen worden hierin
meegenomen en risico's in formatiewijzigingen kunnen tijdig worden bijgestuurd. Toch blijven risico's
bestaan door wijzigingen in werkwijze of door afloop van (subsidie)projecten.
(Kans op) boventalligheid (WWrisico en kosten transitievergoeding): Onze omgeving is complex en
nieuwe wetgeving met mogelijke impact op nieuwe en/of andere taken is op komst. Niet alle
medewerkers kunnen veranderende taken blijvend uitvoeren. Het werk bij de ODRU wordt meer
digitaal, integraal en complex. Op dit moment is geen sprake van een reorganisatie, maar wel kan
sprake zijn van onvrijwillig ontslag. Het is daarom reëel daarvoor een risico op te nemen van twee
keer de maximale transitievergoeding van f 81.000 in 2019, wat neerkomt op ē 162.000.
Arbeidsongeschiktheid: Het risico is dat onvoorziene, langdurige verplichtingen kunnen ontstaan bij
arbeidsongeschiktheid van medewerkers. Werkgevers zijn verplicht gedurende twee jaar het salaris
van zieke werknemers door te betalen. Daarna is de werkgever nog tien jaar verantwoordelijk voor
zieke (ex)werknemers: het WGArisico. De feitelijke 'schade' wordt in de voorafgaande twaalf jaar
opgebouwd en bestaat uit de kosten voor doorbetaling aan (ex)werknemers die nog steeds
(gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn. De ODRU draagt via de loonheffing een gedifferentieerde WGA
premie af die afhankelijk is van het aantal arbeidsongeschikte medewerkers. E en arbeidsongeschikte
medewerker telt maximaal tien jaar mee in de gedifferentieerde premie. Het verschil in minimale en
maximale premie kan 4Vo van de totale loonsom per jaar uitmaken. De premie kan oplopen tot
ongeveerd 75.000. Op dit moment dragen wij de minimale premie af, maar vanaf 2020 kan de premie
stijgen door instroom in de WW van enkele medewerkers. Dit wordt opgevangen in de begroting.
Beheersmaatregelen: Met de volgende beheersmaatregelen wil de ODRU het risico zo beperkt
mogelijk houden:
«
»
»

Preventieve inzet door middel van het strategische personeelsbeleid;
Aanbieden van de regeling 'Generatiepacť;
Mobiliteitsbevordering en loopbaanbegeleiding door afdelingshoofd en HRM van de
betreffende medewerker.

Financieel risico: Het op te nemen risico komt daarmee op ē 162.000 voor eventuele
transitievergoedingen. Dat dit risico zich voordoet, schatten we in op 50 zo.
0

c)

Verhouding DVO I UVP

Algemeen: De verhouding tussen DVO en UVPuren verschilt fors per gemeente en kan een
probleem geven in de planbaarheid van capaciteit. Op basis van de DVO is de formatie afgestemd.
Extra uren in het DVO ten opzichte van UVP maakt dat de verhouding vasttijdelijk personeel ten
gunste van vast personeel kan veranderen. Bij krapte op de arbeidsmarkt is het aantrekken van
gekwalificeerd personeel duur. Bij een groter deel DVOuren kan de ODRU sneller inspelen op vast
personeel in plaats van inhuurkrachten. De inhuurkosten zijn hoger dan de kosten van vast personeel.
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Daar tegenover staat dat alle vaste kosten in de DVO gedekt worden, UVPuren leveren bij goed
inkopen een kleine marge op.
Bij een aantal gemeenten worden jaarlijks standaard UVPuren ingekocht met een structureel
karakter. Het is reëel de kosten voor nog meer UVPuren als 'inefficiënt' te zien. Per 1.000 uur extra in
het UVP levert minimaal een nadeel op van f 20.000 (1.000 * f 20 verschil uurtarief inhuur en vast
personeel).
Beheersmaatregelen:
mogelijk houden:
«
»

Met de volgende beheersmaatregelen wil de ODRU het risico zo beperkt

Zorgen voor tijdige (voor aanvang van het nieuwe boekjaar) UVPondertekening. Dit is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ODRU en de gemeenten;
Streven naar een nauwe verhouding tussen DVO en UVP.

Financieel risico: Het aantal UVPuren in 2019 wordt hoger dan 1.000 uur per gemeente. Het risico
doet zich dus voor. Hierdoor schatten wij het risico in als 100 7o.
0

d) Risico op claim asbestslachtoffers
Algemeen: Ondanks de preventiemaatregelen en de werkinstructie kunnen medewerkers met asbest
in aanraking komen of zijn geweest. Medewerkers kunnen bij letsel de werkgever (ODRU)
aansprakelijk stellen voor de schade. Bij een eventuele schade komt een basisvergoeding al gauw
neer op circa ē 60.000 (bron Instituut Asbestslachtoffers (IAS)). Wanneer we ook de juridische kosten
en de kosten van arbeidsongeschiktheid meerekenen, kan de totale schade oplopen tot C 250.000. Uit
onderzoek blijkt dat het risico nauwelijks te verzekeren is, en als het eventueel wel lukt, is de premie
onevenredig hoog ten opzichte van het risico.
Beheersmaatregelen: Met de volgende beheersmaatregel wil de ODRU het risico zo beperkt mogelijk
houden:
»

Protocol en goede instructie.

Financieel risico: Door de beheersmaatregelen verwachten we dat het risico erg klein is en zetten we
de kans op 10 zo. Dit komt neer op een financieel risico van f 25.000.
0

e)

Berekeningsmethodiek uurtarief (loon- en prijsindexatie)

Algemeen: Bij de opstelling van de begroting 2016 zijn we gestart met de methodiek van voor en
nacalculatie voor de tariefbepaling. De ODRU stelt namelijk in een vroeg stadium de kadernota en
begroting op. De consequentie is dat in de tussenliggende twee jaar geen compensatie plaatsvindt als
de lonen en prijzen harder stijgen dan de voorcalculatie. Dit kan ertoe leiden dat werkelijke kosten in
het begrotingsjaar hoger uitkomen dan begroot.
In de praktijk is het 'verlies' in 2018 opgevangen in de begrotingswijziging door de inzet van
efficiëntievoordelen. In de kadernota 2020 wordt het tarief voor 2020 bepaald. Met dit tarief kunnen we
de autonome lastenstijging in dat jaar compenseren. Daarnaast moeten we de autonome
lastenstijging in 2019 ook 'terugverdienen'. De eerste mogelijkheid hiervoor is bij het opstellen van de
begrotingswijziging 2019 en de begroting 2020.
Beheersmaatregelen: Met de volgende beheersmaatregelen wil de ODRU het risico zo beperkt
mogelijk houden:
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«
»
»

Jaarlijks maken we een voorlopige nacalculatie die we meenemen in de volgende begroting;
Loon of prijs stijging/daling meenemen in de begrotingswijziging van het eerstkomende jaar.
Dit kan eventueel leiden tot een tariefaanpassing;
Een forse nacalculatie voorkomen door uit te gaan van een reële kostenstijging in het
begrotingsjaar.

Financieel risico: We schatten in dat het niet noodzakelijk is om het risico volledig af te dekken ( ö O V o ) .
Uit de Kadernota 2020 is de voorlopige nacalculatie over 2018 en 2019 op 1,84 7o berekend. Deze
wordt pas in 2020 gecompenseerd. De verwachte kosten voor 2019 komen uit op circa 14 miljoen. Dit
komt neer op afgerond een risico van ë 1 2 5 . 0 0 0 ( 1 4 miljoen * 1,84 7o * 5 0 7 o ) .
0

0

f)

o

Inbedding van nieuwe taken n.a.v. taakoverdracht

Algemeen: Afgelopen jaren kreeg de ODRU diverse extra taken overgedragen. Per 1 januari 2019
volgen de taakoverdracht vanuit de gemeente Vijfheerenlanden en gemeente De Ronde Venen.
Belangrijk is dat de 'nieuwe' taken vanuit de gemeente goed inpasbaar zijn bij de ODRU. Hierover zijn
heldere en duidelijke afspraken gemaakt, om problemen achteraf te beperken. Overdracht van taken
brengt organisatorische en financiële risico's met zich mee. Het komende jaar verwachten we weinig
nieuwe grote taakoverdrachten. De nadruk ligt vooral op de inbedding van de overgedragen taken in
de organisatie.
Huisvesting en IT-infrastructuur: Het huisvestingsrisico is vanaf oktober 2018 geminimaliseerd. De
ODRU huurt per 1 oktober 2018 - naast de negende etage - eenderde etage op de tweede verdieping.
Hiermee is het risico tot 2020 opgelost. Daarna volgt mogelijk een aanbod voor een deel van de
achtste etage, maar daarover is nog geen duidelijkheid. De huur van de extra ruimte in 2019 op de
tweede etage is gedekt in de begroting. Tevens wordt de IT-infrastructuur ingericht om aan te sluiten
bij de overdracht van de taken. Gezien onze investeringsstructuur denken we dat we deze
investering(en) binnen onze huidige begroting kunnen opvangen.
Organisatorisch en inefficiënties in processen: De risico's op organisatorisch vlak richten zich vooral
op het inbedden van de cultuur, inwerken en begeleiden van de medewerkers, kwaliteit en
beschikbaarheid van de medewerkers, onduidelijke taakomschrijving, beschikbaarheid en volledigheid
archief en de aansluiting op IT. Deze risico's zijn lastig te kwantificeren en dus ook moeilijk financieel
te vertalen, maar ze kunnen een groot effect hebben op de dienstverlening van de ODRU. Globaal
kunnen we als risico voor het eerste jaar uitgaan van een risico S-10% van de extra omzet. Dit komt
neer op circa 120.000 (1,6 miljoen x 7 , 5 7 o gemiddeld).
0
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Beheersmaatregelen: Met de volgende beheersmaatregelen wil de ODRU het risico 20 beperkt
mogelijk houden:
»
«
«
»
»

Het hanteren van de randvoorwaarden voor overdrachttaken, vastgesteld in het AB;
Opstellen en vaststellen van een business case en opvolging daarvan;
Goede voorbereiding voor de taakoverdracht;
Intensieve samenwerking met de overdragende partijen;
Warm welkom en goede begeleiding voor de nieuwe medewerkers.

Financieel risico: Door de beheersingsmaatregelen bestaat een klein risico op de overdracht van
taken. Hierdoor schatten wij de kans in op 5 0 7 o dat het zich maximaal kan voordoen. Dit komt neer op
een restrisico van ë 60.000, aan te houden in het weerstandsvermogen.
o

g)

Beschikbaarheid deskundig personeel

Algemeen: Door de economische ontwikkelingen is de druk op de arbeidsmarkt hoog en ontstaat
schaarste die vooral nijpend is bij specifieke, vooral technische, functies. Ook door overdracht van
taken is het lastig de overgekomen formatieplekken op te vullen. Bij de bouw, toezicht, en
adviestaken hebben we moeite met het vinden van deskundig personeel. Naar verwachting zet zich
dit de komende jaren voort en wordt zelfs groter. Hierdoor heeft ook de ODRU nu en in de nabije
toekomst een knelpunt bij het vasthouden van personeel en het werven van (tijdelijk) personeel. Als
we onvoldoende gekwalificeerde (tijdelijke) medewerkers kunnen vasthouden en/of aantrekken, dan
brengt dit risico's met zich mee voor de kwaliteit en kwantiteit van de werkzaamheden en de
dienstverlening richting aanvragers.
De wervings en opleidingskosten stijgen mogelijk. In de begroting hebben we daar beperkt rekening
mee gehouden. E en wervingsactie voor meerdere personeelsleden kan naar schatting oplopen tot
circa ë 50.000. Wanneer het niet lukt direct inzetbare medewerkers te vinden, komen daar de
opleidingskosten en langere inwerkperiode nog bij. Naar schatting is dit nog circa 2 5 . 0 0 0 voor
opleiding en 2 5 . 0 0 0 voor extra inwerktijd lagere productiviteit/efficiency.
Beheersmaatregelen: Met de volgende beheersmaatregelen wil de ODRU het risico zo beperkt
mogelijk houden:
«
«
«
«

Tijdig starten met werving;
Profileren op de arbeidsmarkt;
Aanscherpen van het stagebeleid (instroom bevorderen);
Aantrekkelijke werkgever zijn (uitstroom beperken).
0

Financieel risico: Het risico komt uit op C 100.000, we schatten de kans in als waarschijnlijk (75 Zo). Dit
komt neer op een restrisico van ē 75.000, aan te houden in het weerstandsvermogen.
h) Stijging van de inhuurtarieven
Algemeen: Door de krapte op de arbeidsmarkt lopen de kosten van inhuur van tijdelijke medewerkers
op. De ODRU heeft hier nu al mee te maken. In de begroting 2 0 1 9 is maar deels rekening gehouden
met een kostenstijging. Dit komt omdat we uitgaan van de vaste omzet, gerealiseerd met de vaste
formatie. Om deze vaste productie te realiseren, was de afgelopen jaren toch veel inhuur nodig .
Enerzijds doordat de formatie meestal niet volledig is ingevuld en anderzijds door extra opdrachten
waarvoor geen vaste formatie voorhanden is.
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Als we teveel tijdelijke medewerkers inhuren op vacature plekken voor een hoger tarief, ontstaat het
risico dat de ODRU haar vaste kosten niet meer kan dekken. De marge in het uurtarief die
beschikbaar is voor de dekking van vaste kosten, wordt dan gebruikt om de extra kosten van het
tijdelijke personeel te betalen. Als de inhuurtarieven harder stijgen dan het verkooptarief van de ODRU
ontstaat een margedruk. Als bij inhuurkosten van 3 miljoen de inhuurtarieven 5 Zo harder stijgen dan
de verkooptarieven ontstaat een financieel risico van f 150.000.
0

Beheersmaatregelen: Met de volgende beheersmaatregelen wil de ODRU het risico zo beperkt
mogelijk houden:
»
»
»

Tijdig contracten voor langere tijd afsluiten;
Meer uren in het DVO opnemen, zodat de ODRU minder hoeft in te huren;
Inhuurkrachten die langere tijd bij de ODRU werken, faciliteren als vaste medewerker en de
binding met de organisatie opbouwen.

Financieel risico: Het risico komt daarmee uit op maximaal ē 150.000 met een mogelijke
waarschijnlijkheid (50 7o). Dit komt neer op een risico van C 75.000.
o

i)

Conjunctuurgevoeligheid

Algemeen: De economie verkeert op dit moment in een hoogconjunctuur. Hierdoor is het aantal
activiteiten hoger dan gemiddeld. Bij de ODRU is dit merkbaar. Veel bedrijven groeien en ook het
aantal starters stijgt. Daarnaast is in de bouw veel bedrijvigheid. Het gevolg is meer aanvragen,
meldingen en klachten bij de ODRU. De DVO's en UVP's zijn in veel gevallen niet afgestemd op deze
verhoogde activiteiten, waardoor contractoverschrijdingen niet zijn te voorkomen. Gemeenten werken
meestal met vooraf vastgestelde budgetten en hebben in hun begroting vaak geen rekening gehouden
met extra kosten door economische groei. De ODRU werkt in principe alleen aan opdrachten waar
dekking voor is. Anderzijds heeft de ODRU te maken met wettelijk vastgestelde oplevertermijnen voor
bouw en milieuvergunningen. De ODRU kan in een spagaat komen en daardoor moeten werken aan
ongedekte opdrachten om te voorkomen dat wettelijke termijnen worden overschreden. Dit geldt
vooral bij de gemeenten, waarvoor de ODRU de bouwtaken uitvoert. Het risico bestaat dat discussie
ontstaat over contractoverschrijdingen en dat extra kosten niet volledig worden betaald. Voor de
schade hebben we een bedrag aangehouden van maximaal C 180.000. Dit zijn de directe kosten voor
2.000 uur ongedekte inspanning. Gezien de ervaringen uit het verleden en uitbreiding op bouwtaken is
dit een reële inschatting van de uren.
Beheersmaatregelen: Met de volgende beheersmaatregelen wil de ODRU het risico zo beperkt
mogelijk houden:
»
»
«

Tijdig in contact komen met de klant en goede afspraken vastleggen, rekening houdend met
de gemeentelijke begrotingscyclus.
Samen met gemeente bekijken of de extra kosten kunnen worden gedekt uit extra
legesinkomsten.
In 2019 worden de DVO's herzien en aangescherpt, waarin het conjunctuureffect wordt
meegenomen.

Financieel risico: Het risico komt uit op ŝ 180.000 met een beperkte waarschijnlijkheid door de
beheersmaatregelen. Daardoor houden we een restrisico aan in het weerstandsvermogen van ŝ
45.000.
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j)

Informatiebeveiliging I voorziening

Algemeen: De wereld van de ODRU wordt beïnvloed door ontwikkelingen in de omgeving. Enerzijds
zijn dat wijzigingen in wet- en regelgeving en de daaraan gekoppelde dienstverlening door de ODRU
(bijvoorbeeld Omgevingswet, Archiefwet). In mei 2018 werd de nieuwe privacywetgeving (AVG) van
kracht en wordt het nog meer van belang dat de informatiebeveiliging up-to-date is.
Anderzijds zien we een toenemende vraag aan diensten vanuit gemeenten, bedrijven en inwoners en
het ter beschikking stellen van kwalitatief hoogwaardige informatie aan derden. In deze omgeving is
het van belang dat de ODRU blijft voldoen aan de wet- en regelgeving en aan de eigen beschik- en
bereikbaarheid met steeds meer mobiel gebruik. Risico's kunnen zijn: ongeautoriseerde toegang,
datalekken, bedrijfscontinuïteit, systeem- en gebruikersfouten.
Beheersmaatregelen: Met de volgende beheersmaatregelen wil de ODRU het risico zo beperkt
mogelijk houden:
»
«

Strategisch ICT-plan opgesteld ten behoeve van visie en benodigde investeringen op de
gehele IT omgeving;
Functies geformaliseerd voor informatie- beveiliging, management en ondersteuning.

Financieel risico: Wettelijk kunnen we een boete krijgen van maximaal 4Vo van de jaaromzet.
jaaromzet. Voor de ODRU is dit een maximaal risico van 4 ĥ * 6 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 = f 5 6 0 . 0 0 0 . We
onderkennen de urgentie hiervan. Daarom hebben we het afgelopen jaar een aantal functies
gecreëerd voor informatievoorziening en het mobiel gebruik en benaderen van de
informatievoorziening. Hierdoor denken wij dat het risico op een opgelegde boete onwaarschijnlijk
(25 7o) is en hiermee komt het risico uit op f 140.000 voor 2 0 1 8 .
0

0

k)

Implementatie Omgevingswet

Algemeen: Het parlement heeft de Omgevingswet aangenomen, die in 2021 in werking treedt. D e
Omgevingswet wordt het integrale wettelijke kader voor beheer en ontwikkeling in de fysieke
leefomgeving. D e wet heeft betrekking op bouwen, ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur,
infrastructuur en ontgrondingen en raakt daarmee rechtstreeks het werkdomein van de ODRU.
De risico's rond implementatie zijn groot en moeilijk kwantificeerbaar. Wanneer forse wijzigingen
noodzakelijk zijn in werkwijze en systemen gaat het om arbeidsintensieve inspanningen.
Organisatorisch moet nog veel gebeuren om klaar te zijn voor de Omgevingswet, zoals onder andere
het herinrichten van de processen en voldoen aan de eisen van het digitale stelsel. Ook is het van
belang dat we op één lijn komen met onze gemeenten. Om deze risico's te beperken, is de
implementatie opgenomen als programma binnen de Uitvoering Koers die in eind 2016 is gestart.
Hiervoor zijn in 2019 en 2020 middelen begroot.
Het risico van de implementatie is dat de impact zo groot is, dat het meer gaat kosten dan waar in het
programma rekening mee is gehouden.

Pagina 74 1115
Akkoord voorzitter:

w

voor
erkingsdoeleinden

datui
urn

Akkoord secretaris:

Jaarverslag 2018

Beheersmaatregelen: Met de volgende beheersmaatregelen wil de ODRU het risico zo beperkt
mogelijk houden:
»
«
»

Het tijdig inspelen op de veranderingen waardoor de impact van de nieuwe wet snel duidelijk
wordt;
Gezamenlijke aanpak met gemeenten en andere omgevingsdiensten;
Projectmatige aanpak, inclusief projectplan en financiering van implementatie.

Financieel risico: De financiering van de implementatie is gebudgetteerd op ë 350.000 in 2019. Dit
bedrag past bij het lopende programmaplan.
I)

Uitvoering Omgevingswet

Algemeen: De introductie van de omgevingswet heeft een grote impact op de organisatie. In het
bijzonder de invoering van het digitaal stelsel per 2024 vormt een grote opgave voor gemeenten en de
ODRU. De voorbereiding op de Omgevingswet betekent ook dat gemeenten en de ODRU opnieuw in
gesprek gaan over de taken die de ODRU voor de gemeenten uitvoert. De uitkomsten van de
gesprekken kunnen bij de ODRU leiden tot uitbreiding of inkrimping van taken. Een ander effect kan
zijn dat de taakaccenten binnen de ODRU veranderen, zoals een taakverschuiving van
vergunningverlening naar meer handhavingstaken. Dit is een groot risico en kan grote gevolgen
hebben op de omvang (formatie) en invulling van taken die de ODRU uitvoert.
Financieel risico: Dit risico met al zijn onzekerheden is nagenoeg niet beïnvloedbaar of
kwantificeerbaar, daarom is het als PM opgenomen. In 2019 ontstaat door de uitvoering van het
programma invoering omgevingswet beter inzicht in de implicaties van deze wet. In het DB en AB
worden de resultaten van het programma teruggekoppeld.

12.3 Financiële Kengetallen
Kengetallen geven de verhouding weer tussen onderdelen van begroting en/of balans en helpen bij de
beoordeling van onze financiële positie. Deze kengetallen geven inzicht in hoeveel (financiële) ruimte
wij hebben om structurele en incidentele lasten te dekken. De verplicht op te nemen kengetallen in de
jaarrekening zijn aangegeven in artikel 1 1 van het BBV en in tabel 7 berekend en toegelicht.
2 0

Kengetallen
Netto schuldquote

Realisatie

Bijgestelde

Realisatie

2017

Begroting 2018

2018

-7,3794

-2,4896

-6,0094

Netto schuldquote gecorrigeerd
v o o r alle v e r s t r e k t e l e n i n g e n

-7,3794

-2,4894

-6,0094

Solvabiliteitsratio

14,1694

13,2094

13,4994

Grondexploitatie

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

9,6694

0,4394

9,1794

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit
Tabel 7: Financiële kengetallen

Verwijzing naar de definities en berekeningsmethode: http://wetten.overheid.nl/BWBR0036853/2016-04-14
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Netto schuldquote
Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De quote weerspiegelt het niveau van de
schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft hiermee een indicatie van de druk van
rentelasten en aflossingen op de exploitatie. Zoals de tabel laat zien, is de quote -7,37Vo in 2017 en 6,00 7o in 2018. De schuldquote is nagenoeg gelijk gebleven, wat duidt op een nagenoeg
onveranderde verhouding van bezittingen en schulden.
o

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De ODRU heeft geen verstrekte leningen, waardoor het kengetal niet afwijkt van het eerste kengetal
de netto schuldquote.
Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de ODRU aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.
Hoe hoger de ratio, hoe groter de weerbaarheid van de ODRU. De solvabiliteit is het afgelopen jaar
iets afgenomen, met name veroorzaakt door het hogere balanstotaal. Een hogere solvabiliteit
verhoogt de financiële weerbaarheid van de organisatie. Op dit moment is het eigen vermogen
onvoldoende om de risico's zoals beschreven in de hoofdstuk 12.2 op te kunnen vangen. De
solvabiliteitsratio zou in dat geval moeten stijgen naar ruim 16 7o.
0

Grondexploitatie
De ODRU exploiteert geen grond, waardoor dit kengetal niet van toepassing is.
Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, door te kijken naar de structurele
baten en lasten en deze te vergelijken met de totale baten.
Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten
(waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. Het kengetal wijkt beperkt af van 2017 en
geeft aan dat de ODRU zich heeft ontwikkeld tot een financieel stabiele organisatie. Daarbij kunnen
de structurele baten de structurele lasten opvangen. De belangrijkste reden van de afwijking van de
begroting is dat wij de structurele formatieruimte niet benutten en met externe inhuur incidentele
kosten maken.
Belastingcapaciteit
Dit kengetal is niet van toepassing voor de ODRU, omdat wij geen belastingen innen.

12.4 Bedrijfsvoering Â personeel
12.4.1 Bedrijfsvoering
Onze interne bedrijfsvoering zorgt ervoor dat we onze primaire processen zo effectief en efficiënt
mogelijk uitvoeren. De bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen bestuursondersteuning, staf en
bedrijfsbureau. In 2018 is de samenwerking binnen de stafonderdelen planning S control, human
resource management, relatiemanagement, communicatie en bedrijfsjuridische zaken verder
uitgebouwd. In de integrale advisering aan het MT is belangrijke vooruitgang geboekt.
Het bedrijfsbureau heeft geïnvesteerd in informatiemanagement. Door de toenemende activiteiten
heeft het bedrijfsbureau extra capaciteit ingezet op de informatievoorziening bij met name de
archieftaken. In 2018 is een nieuwe manager aangesteld. Bij de taakinvulling ligt de nadruk op de
ontwikkeling van de IT en informatiemanagement.
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Een belangrijk thema binnen de bedrijfsvoering is de aandacht voor duurzaamheid. De ODRU vervult
hierin een voorbeeldfunctie. Op het provinciehuis wordt zoveel mogelijk papierloos gewerkt en
duurzaam ingekocht en vervoer wordt uitgevoerd met elektrische of hybride auto's. Voor de korte
afstanden wordt gebruik gemaakt van de (dienst)fiets of scooter. Op de nevenlocaties is ook veel
aandacht voor duurzaamheid. Dit is zeker zo belangrijk, omdat daar ook veel bezoekers komen die
veel leren over duurzaamheid en de natuur. H et is belangrijk om het duurzaam handelen ook vast te
leggen en te monitoren.
12.4.2 Personeel
Bij de opstelling van de begroting 2 0 1 8 zijn we uitgegaan van de vastgestelde formatie van 1 2 7 , 3 4 fte.
Begin 2 0 1 8 is een begrotingswijziging opgesteld door de uitbreiding van het DVO van gemeente
Renswoude.
Door toename van de contracturen is de formatie verhoogd van 1 2 7 , 3 4 naar 1 3 0 fte. De vastgestelde
formatie bestaat uit 2 8 , 3 5 fte overhead en 1 0 1 , 6 5 fte voor uitvoering. Het percentage overhead komt
daarmee uit op 2 1 , 8 7 o . De norm van het AB is maximaal een overhead van 2 5 7 o .
0

F o r m a t i e en b e z e t t i n g

0

Formatie

Bezetting

man

man

ruimte

FT

PT

5,90

0,50.

1,98

0,57

7,95

7,67

0,28

4

11,45

8,14

3,31

4

2,69

2,69

0,00

I n t e g r a a l Toezicht 8t H a n d h a v i n g

31,23

25,60

5,63

Beleid S V e r g u n n i n g e n

34,62

31,56

Expertise S Advies

27,94

26,89

5,17

5,17

0

0,8

1

Management

6,40

Vacature

vrouw

PT
2

3

vrouw

Totaal

ingehuurd
personeel

2

7

1

5

9

4

9

17

6

3

1

27

13

Bedrijfsvoering:
- Bestuursondersteuning
- Staf
- Bedrijfsbureau (overhead)
Relatiemanagement

Bedrijfsbureau - uitvoering

Boventalligen

o

4
2

1

15

5

5

3,06

8

7

2

21

38

25

1,05

9

8

6

7

30

17

i

*-

0

1

0

0

0

1

Tabel 8: Formatie en bezetting per 31-12-2018

Op 3 1 december 2 0 1 8 waren 1 3 4 medewerkers ( 1 1 5 , 6 fte) in dienst bij de ODRU: 6 3 fulltimers ( 6 3 fte)
en 7 1 parttimers ( 5 2 , 6 fte). Op 3 1 december 2 0 1 8 waren 1 4 , 4 fte aan vacatures niet ingevuld. In
combinatie met de extra niet-begrote werkzaamheden waren in totaal 6 7 inhuurkrachten verdeeld over
2 0 1 8 nodig om de taken uit te voeren. Daarnaast hebben we een hoeveelheid werk uitbesteed.
Onderstaande grafiek geeft de verdeling weer van het personeelsbestand.
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Personeelsverdeling p e r 3 1 - 1 2 - 2 0 1 8

• fulltime man
• partimeman
• fulltime vrouw
l pa rtíme vrouw

12.4.3 Kengetallen strategische personeelsplanning
Om op strategische doelen te sturen, werken we met relevante kengetallen en daarbij bijbehorende
streefcijfers. D eze zijn hieronder per strategisch doel aangegeven.
Hierover rapporteren we periodiek/jaarlijks in het sociaal jaarverslag. Zo kunnen we de strategische
ontwikkeling van de organisatie en de voortgang monitoren.
o

Bezettingsgraad ten opzichte van de formatie 90 7o
Definitie: de formatie, zoals goedgekeurd in de begroting van het betreffende kalenderjaar, is
gebaseerd op de omvang van de vaste contracten, zoals overeengekomen in de UVP's. De
bezettingsgraad is de verhouding van de feitelijke bezetting ten opzichte van de formatie (in fte),
uitgedrukt in procenten. In 2018 komen we uit op een bezettingsgraad van 89 zó. Daarmee zijn we
gezakt onder de minimale streefwaarde van 90 7o. Inmiddels zijn we gestart met een
wervingscampagne.
0

o

Doorstroming naar andere functie 7,5Vo (mobiliteit)
Definitie: de verhouding van het aantal medewerkers dat doorstroomt naar een andere functie, ten
opzichte van het totaal aantal werkzame medewerkers in het betreffende kalenderjaar, uitgedrukt in
procenten. D it gaat om horizontale en verticale doorstroming (omhoog en omlaag) en gaat om een
formele wijziging van functie. Het vervullen van een tijdelijke rol (bijvoorbeeld projectleider) zonder
bijbehorende functiewijziging geldt niet als doorstroming. In 2018 komen we uit op een mobiliteit van
0

10,4 7o.

Generatieindex conform landelijk gemiddelde: 1,1
Definitie: de verhouding van het aantal 50- tot 60-jarigen in de werkzame beroepsbevolking ten
opzichte van het aantal 30- tot 40-jarigen. Als de verhouding in evenwicht is, is deze 1. Is deze groter
dan 1, dan is het aantal 50- tot 60-jarigen in de meerderheid. D e generatie-index komt uit op 1,25 in
2018 (2017: 1,15). We zitten daarmee boven de streefwaarde van 1,1. Medio 2017 is de Regeling
Generatiepact vastgesteld bij de ODRU met een looptijd van 2017 tot en met 2019. Doel van de
regeling is tweeledig: enerzijds kunnen oudere werknemers op financieel aantrekkelijke wijze een stap
terug doen, en anderzijds komt in de formatie ruimte beschikbaar voor het aantrekken van jongeren.
Jaarlijks gemiddeld 23 trainees/Young Professionals in dienst nemen
Definitie: aantal trainees of Young Professionals (jonger dan 30 jaar) in dienst getreden op een functie
(in vaste dienst of op basis van een tijdelijk contract) in het betreffende kalenderjaar. Het aantal Young
Professionals is gedaald van dertien in 2017 naar twaalf in 2018. In 2018 hebben we geen
wervingsactie gevoerd om nieuwe Young Professionals aan te nemen. D e reden: in 2017 is de kpi met
400 Zo gehaald en het absorptievermogen om ze te begeleiden, is volledig benut. D us was het niet in
het belang van de ODRU om in 2018 Young Professionals aan te nemen.
0
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Aantal medewerkers dat een opleiding/cursus heeft gevolgd ľ O - 7 5 % (deskundigheid)
Definitie: de verhouding tussen het aantal medewerkers dat in het betreffende kalenderjaar een
opleiding of cursus heeft gevolgd en het totaal aantal medewerkers (bezetting in aantallen
medewerkers), uitgedrukt in procenten. In 2 0 1 8 heeft 8 2 Z o van de medewerkers een cursus of
opleiding gevolgd.
0

12.4.4 Ouderschapsverlof
Onze medewerkers hebben conform de CAR-UWO recht op dertien weken betaald ouderschapsverlof
doorbetaling) en dertien weken onbetaald ouderschapsverlof per kind onder de acht jaar.
Peildatum 3 1 december 2 0 1 8 maakten negen medewerkers gebruik van ouderschapsverlof: vier
mannen en vijf vrouwen. In totaal namen zij 4 8 , 8 uur ouderschapsverlof per week op, waarvan 3 6 , 8
uur betaald en twaalf uur onbetaald ouderschapsverlof.
0

(50 Zo

12.4.5 Arbeidsverzuim
Het arbeidsverzuim in 2 0 1 8 komt uit op 4 , 7 2 Z o ( 2 0 1 7 : 5 , 2 7 Z o ) . H iervan is 1 , 1 6 Z o kortdurend verzuim en
3 , 5 6 Z o middellang en langdurig verzuim. H istorisch gezien is het kortdurend verzuim laag. H et
middellang en lang verzuim zijn hoog, maar wel lager dan in 2 0 1 7 . De daling van het langdurig
verzuim komt mede doordat afscheid is genomen van twee langdurig zieken. De lasten daarvan
worden opgevangen door het UWV, maar komen - via de gedifferentieerde premie werkhervattingskas
- op termijn voor rekening van de ODRU. Bij het middellang en lang verzuim besteden management
en arbodienst veel aandacht aan verzuimbegeleiding. H et verzuim wordt bijna uitsluitend veroorzaakt
door niet-werkgerelateerde oorzaken en betreft steeds wisselende personen. Het totale verzuim blijft
onder de norm ( 5 , 0 Z ) waarmee in de begroting rekening is gehouden.
0

0

0

0

0

0

Kengetal

Waarde

V e r z u i m p e r c e n t a g e totaal cumulatief

4,7294

V e r z u i m u r e n k o r t ^ 8 dagen)

1,1694

V e r z u i m u r e n m i d d e l l a n g (8-42 d a g e n )

1,1294

V e r z u i m u r e n lang

42 dagen)

V e r z u i m u r e n extra lang ^ 1 j a a r )

1,3994
1,0594

Tabel 9: Arbeidsverzuim

12.4.6 A r b o / B H V
In 2 0 1 8 is gewerkt aan het oplossen van zaken uit de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uit
2 0 1 7 . Daaruit kwamen geen ernstige misstanden naar voren. Het gaat vooral om procedures die we
opnieuw moeten beschrijven, het geven van voorlichting en technische aanpassingen, vooral op de
nevenlocaties. In 2 0 1 7 zijn we begonnen met de actiepunten met de hoogste prioriteit, in 2 0 1 8 zijn we
doorgegaan met het oplossen van actiepunten. Inmiddels is driekwart van de actiepunten opgelost.
In 2 0 1 8 hebben we aandacht besteed aan de werkzaamheden van de milieu inspecteurs en de NDClocaties. H et gaat om voorlichting BH V, opstellen van een handleiding en organisatie van een training
voor omgaan met agressie en geweld, het opstellen van een klachtenregeling en een handleiding voor
dienstkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen. De medewerkers zijn voorzien van nieuwe
laptops, waardoor ook de inhuurkrachten Arbo-verantwoord (met twee beeldschermen) kunnen
werken. Daarnaast zijn bij de NDC-locaties technische aanpassingen gedaan.
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De arbeidsomstandigheden vragen blijvende aandacht in de organisatie. D aarom heeft het
management besloten dit te borgen door ook de wettelijke verplichte rol van preventiemedewerker in
te vullen. In 2018 hebben twee medewerkers daarvoor een opleiding gevolgd. Zij geven de komende
jaren het arbobeleid verder vorm.
In het provinciehuis is een aantal BHV-voorzieningen centraal geregeld. Zo is elke etage voorzien van
brandblussers, verbandmiddelen, een AED en een Evac-chair. Verder is er een ontruimingsplan en
maken we onderdeel uit van een gezamenlijke BHV-ploeg. In december hebben we een gezamenlijke
ontruimingsoefening gehouden. Op de verschillende ND C-locaties zorgen we voor voldoende
opgeleide BHV'ers om de veiligheid te waarborgen. Vanwege de vele bezoekers is dit van groot
belang. Bovendien is tijdens de RI&E de ND C-locaties extra gecontroleerd op veiligheid, Arbo en
milieu. Wij hebben geen bestuurlijke en/of financiële belangen in andere gemeenschappelijke
regelingen of vennootschappen en lopen als zodanig geen risico's.
12.4.7

Beleidsvoornemens Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering levert een belangrijke toegevoegde waarde voor de uitvoering van onze primaire
processen door op een proactieve en professionele wijze de ondersteuning te leveren die nodig is
voor de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Sterker nog: de bedrijfsvoering moet zich
zo ontwikkelen dat het fundament gelegd is om een verdere groei van de dienstverlening door OD RU
aan de eigenaar gemeenten mogelijk te maken.
We brengen de informatievoorziening en bedrijfsvoering op het hogere professionele plan dat past bij
de toegenomen omvang van de organisatie en waarmee we voorbereid zijn op de Omgevingswet.
Hiervoor is inmiddels een plan opgesteld voor de periode 2019 - 2022. In deze periode ligt het accent
op het meer en beter gebruiken van gegevens, afkomstig uit de informatiedatabases van de
kernapplicaties. D it levert immers meer en beter inzicht in de prestaties van de OD RU. Hiermee
leggen we een belangrijke basis voor de ontwikkeling van kengetallen en (Kritische) Prestatie
Indicatoren.
IT wordt een steeds belangrijker factor bij het leveren van diensten door de OD RU. Op de korte
termijn zit dit vooral in een uniforme werkwijze die zoveel mogelijk wordt ondersteund door goed IT.
De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 brengt extra eisen met zich mee, zoals het
zoveel mogelijk automatiseren van het aanvraagproces van vergunningen. D aarnaast is het hebben
van kwalitatief goede informatie een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van toezicht.

12.5 Overige Paragrafen
12.5.1 Planning éx Control cyclus
Afgelopen jaar hebben we veel aandacht besteed aan verbetering van financieel beheer en de
kwaliteit van de interne en externe P&C-cyclus. We hebben de bestuursinformatie geëvalueerd en
aangepast aan de wensen van de bestuurders. D aarnaast hebben we veel geïnvesteerd in de
advisering aan het management. In 2019 actualiseren we de interne managementinformatie en leggen
we de nadruk op de integrale benadering tussen staf en management.
12.5.2 Grondbeleid
Wij zijn een dienstverlenende instelling die geen activiteiten heeft in het kader van grondaankoop of verkoop. D e dienst loopt dan ook geen risico.
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12.5.3 Lokale heffingen
Wij zijn dienstverlenend aan de deelnemende gemeenten en innen zelf geen lokale heffingen.
Eventuele heffingen worden door de gemeenten geïnd. Gemeenten kunnen de opbrengsten van de
lokale heffingen gebruiken om de kosten voor de ODRU te dekken.
12.5.4 Onderhoud kapitaalgoederen
Wij zijn een dienstverlenende instelling die geen activiteiten uitvoert in het kader van onderhoud aan
kapitaalgoederen. De dienst loopt dan ook geen risico.
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D E E L 3: J A A R R E K E N I N G
13 Overzicht van baten en lasten 2018 totaal
Tabel 10 geeft een overzicht van de baten en lasten 2018 op totaalniveau. Vanaf 2018 hebben we
volgens BBVvoorschrift begroot en verantwoord op programmaniveau, in hoofdstuk 15 is dit
uitgewerkt.

Lasten
(in euro's)

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

begroting 2018

2018

Verschil

Directe personeelskosten:
 Sal. en Soc. Lasten vast p e r s o n e e l
 Personeel van d e r d e n

9.356.000

9.477.300

8.550.388

926.912

125.000

1.323.500

3.782.012

2.458.512

-

300.000

272.474

27.526

663.000

887.750

901.033

13.283

 Uitbesteding
Indirecte personeelskosten

70.000

70.000

149.931

79.931

A l g e m e n e b e h e e r  8i a d m i n i s t r a t i e k o s t e n

637.500

662.500

679.601

17.101

Huisvestingskosten

446.500

509.500

431.675

77.825

Kapitaallasten

362.500

362.500

271.996

90.504

-

95.995

95.995

714.046

587.684

126.362

25.000

25.000



25.000

12.322.500

14.332.096

Bestuurskosten

-

Milieutaak uitvoering

637.000

U i t v o e r i n g Koers
Diversen

Totaal lasten
Baten
(in euro's)

15.722.789 -1.390.693

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

begroting 2018

2018

Verschil

Directe personele baten

105.000

105.000

196.468

91.468

Gemeentelijke bijdragen

11.420.750

12.997.627

13.326.522

328.895

-

359.100

1.106.186

747.086

 Aanvullende uren overige

152.250

152.250

282.017

129.767

 Overige

110.000

110.000

109.688

312

3.500

1.000

1.450

450

-

95.995

95.995

442.250

-

Overige g o e d e r e n en d i e n s t e n :
 A a n v u l l e n d e u r e n eigenaar g e m e e n t e n

Huisvestingsbaten
Kapitaalbaten
Milieutaak uitvoering

li'

U i t v o e r i n g Koers

I

442.250

442.250
-

261.284

261.284

12.233.750

14.167.227

15.821.860

1.654.633

-S8.75Ö

-164.869

99.070

88.750

164.869

145.434

Diversen

Totaal Baten
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
M u t a t i e reserve U i t v o e r i n g Koers

Tabel 10: Baten- en lastenoverzicht 2018, verschil ten opzichte van bijgestelde
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14 Toelichting op overzicht van baten en lasten 2018
In tabel 11 staan de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting. Deze
verklaren het verschil tussen het begrote en het gerealiseerde resultaat.

Verklaring resultaat
(in euro's)

Verschil

Totaal

Resultaat volgens bijgestelde begroting 2018 (excl. onttrek k ing reserve
-164.869

uitvoering k oers)

Financieel v o o r d e e l
lagere salarislasten (lagere f o r m a t i e b e z e t t i n g )

926.912

lagere h u i s v e s t i n g s k o s t e n (lagere s e r v i c e k o s t e n en lagere k o s t e n u i t b r e i d i n g )

77.825

s t r u c t u r e e l lagere k a p i t a a l l a s t e n (deels d o o r a f l o o p a f s c h r i j v i n g s t e r m i j n )

90.504

k o s t e n u i t v o e r i n g koers (lager d a n b e g r o o t )

126.362

diverse ( k o s t e n v o o r d e l e n )

25.000

directe personele baten

91.468

extra g e m e e n t e l i j k e b i j d r a g e

1.075.981

extra aanvullende uren overige opdrachtgevers

129.767

vrijval v o o r z i e n i n g b o v e n t a l l i g e n

40.981

bijdrage projectkosten invlechting Vijfheerenlanden

220.303

Totaal voordeel

HHHHi
2.805.102

Financieel n a d e e l
2.430.986

h o g e r e i n h u u r en u i t b e s t e d i n g (extra t a k e n , lagere f o r m a t i e b e z e t t i n g )
indirecte personeelskosten

13.283

bestuurskosten (hogere advieskosten)

79.931

algemene beheer- S administratiekosten

17.101
-137

Overige

2.541.164

Totaal nadelig

r

—

m

m

m

m

•BBS

M u t a t i e reserve U i t v o e r i n g K oers

145.434

J

Gerealiseerd resultaat
Tabel 11: verklaring van het resultaat

In tabel 12 staat een analyse van de incidentele baten en lasten. Het blijkt dat in 2018 de incidentele
posten een grote invloed hebben op de omzet. De incidentele lasten over 2018 bedragen circa ŝ
4.125.000, terwijl de incidentele baten circa ē 4.033.000 bedragen. Deze bedragen zijn exclusief het
structurele deel. Het betreft dus alleen de incidentele realisatie. In de bijgestelde begroting zijn de
meeste incidentele posten voorzien, maar vooral aan de lastenkant kwamen enkele posten hoger uit
dan de bijgestelde begroting.
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Incidentele baten

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

begroting 2018

2018

Verschil

Doorbelaste personeelskosten

-

-

91.468

91.468

Baten eigenaar g e m e e n t e n UVP

-

1.576.877

1.905.772

328.895

359.100

1.106.186

747.086

-

129.767

129.767

A a n v u l l e n d e u r e n eigenaar g e m e e n t e n

-

Aanvullende uren overige opdrachtgevers
Milieutaak uitvoering

-

Taakoverdracht Vijfheerenlanden
Vrijval v o o r z i e n i n g
U i t v o e r i n g koers

442.250

442.250

Incidentele lasten

95.995

95.995

220.303

220.303

40.981

40.981

442.250

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

begroting 2018

2018

Verschil

Personeel v a n d e r d e n inzet e x t r a t a k e n ,
b e h a l v e inzet v a c a t u r e r u i m t e

1.498.500

2.927.575

-1.429.075

-

220.303

-220.303

77.044

122.956

Taakoverdracht Vijfheerenlanden
Begeleiding- en o p l e i d i n g Y o u n g Professionals

-

200.000

W e r v i n g en selectie n i e u w p e r s o n e e l

-

-

Extra o p l e i d i n g s k o s t e n
Deel A r b o k o s t e n v o o r a c t i e p u n t e n RI&E

U i t v o e r i n g koers

13.000

-13.000

-

8.500

-8.500

-

-

70.000

-70.000

65.000

38.000

27.000

1

H u u r k o s t e n u i t b r e i d i n g t w e e d e etage
Milieu taakuitvoering

-65.000
-21.500

-

Extra k o s t e n o n d e r n e m i n g s r a a d
Deel e x t e r n e a d v i e s k o s t e n (Project S M V )

65.000
21.500

-

-

95.995

-95.995

637.000

714.046

587.684

126.362

1

2.477.546
Tabel 12: Overzicht van incidentele baten en lasten, verschil ten opzichte van bijgestelde

begroting

Toelichting incidentele- baten en lasten
Alle in de begroting opgenomen baten en lasten zijn structureel met uitzondering van de uitvoering
koers. De doorbelaste personeelskosten zijn hoger dan begroot. Dit zijn opbrengsten van elders
geplaatste boventalligen. De milieutaakuitvoering en Uitvoering Koers zijn budgettair neutraal.
De hogere kosten van personeel van derden worden gecompenseerd door de hogere baten, doordat
extra uitvoering van taken heeft plaatsgevonden. De marge hebben we ingezet voor overige niet
geheel begrote kosten. De transitiekosten voor de voorbereidende werkzaamheden voor de
taakoverdracht Vijfheerenlanden zijn C 220.000. Deze zijn ook in rekening gebracht bij de betreffende
gemeente.
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Bij herberekening van de voorziening voor boventalligen bleek dat er een bedrag van ē 41.000 kan
vrijvallen. De Arbo kosten zijn incidenteel hoger door de aanpak van actiepunten die voortkomen uit
de in 2017 opgestelde RI&E . De wervingskosten zijn incidenteel hoger door de taakuitbreiding
gemeenten Vijfheerenlanden en De Ronde Venen en door extra wervingsacties voor de functie van
controller. In 2018 was extra incidentele inzet nodig voor externe advieskosten. Het betreft
grotendeels de kosten voor het project Sturing, Monitoring en Verantwoording. Deze zijn gericht op het
verbeteren van sturings en verantwoordingsinformatie, met name productie en outputkengetallen.
Vanwege de uitbreiding van activiteiten is in 2018  oor ruim een jaar  extra ruimte gehuurd in het
provinciehuis. In 2019 huren we structureel ruimte die afgestemd is op de groei van de organisatie.
Tot slot, met het oog op de uitvoering van de koers van de organisatie, hebben we een deel van de
extra lasten in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten en een deel gedekt vanuit de
bestemmingsreserve.
In paragraaf 12.1 lasten gaan we per begrote kostensoort in op de oorzaken van de afwijking; het
verschil tussen de realisatie en de bijgestelde begroting 2018. In paragraaf 12.2 komen de baten aan
bod. In beide paragrafen zijn afwijkingen groter dan f 10.000 voorzien van een uitgebreide toelichting.
Bij kleinere afwijkingen is een korte beschrijving van de activiteiten opgenomen.

14.1 Lasten
Lasten
(in euro's)

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

begroting 2018

2018

Verschil

Directe personeelskosten:
 Sal. en Soc. Lasten vast p e r s o n e e l
 Personeel van d e r d e n
 Uitbesteding
Indirecte personeelskosten
Bestuurskosten

9.356.000

9.477.300

8.550.388

926.912

125.000

1.323.500

3.782.012

2.458.512



300.000

272.474

27.526

663.000

887.750

901.033

13.283

70.000

70.000

149.931

79.931

Algemene beheer S administratiekosten

637.500

662.500

679.601

17.101

Huisvestingskosten

446.500

509.500

431.675

77.825

Kapitaallasten

362.500

362.500

271.996

90.504

Milieutaak uitvoering
U i t v o e r i n g Koers
Diversen





95.995

95.995

637.000

714.046

587.684

126.362

25.000

25.000

Tabel 13: Lasten overzicht, verschil >10K ten opzichte van bijgestelde

begroting
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14.1.1 D irecte personeelskosten
Deze post bestaat uit drie onderdelen: salaris- en sociale lasten vast personeel, de kosten van
personeel van derden (inhuur van medewerkers) en uitbesteding (uitbesteden van werk aan derden).
De laatste twee hangen nauw samen met de omvang van de activiteiten en zijn incidenteel.
Salarislasten
De salaris- en sociale lasten zijn bijna C 927.000 lager dan begroot door het niet invullen van
vacatures. D oor het grotere verloop is het aantal openstaande vacatures in 2 0 1 8 verder opgelopen. In
de laatste maanden van 2 0 1 8 zijn we gestart met een grote wervingsactie om zoveel mogelijk
vacatures in te vullen.
Inhuur derden en uitbesteding
De post personeel van derden is ruim f 2.458.000 hoger dan begroot, terwijl aan de post uitbesteding
ruim ê 27.000 minder is uitgegeven dan geraamd. In 2018 hebben we namelijk meer taken voor onze
gemeenten uitgevoerd en hadden we meer inhuur door de openstaande vacatures. Bovendien was
externe ondersteuning nodig als voorbereiding op de taakuitbreiding van Vijfheerenlanden en D e
Ronde Venen.
De verhouding tussen overhead en uitvoering in de kosten van personeel van derden is 2 1 , 5 7 o om
78,5 zó. D it percentage is hoger dan bij de vaste formatie. D e overhead is vooral in de vorm van
ondersteuning bij het bedrijfsbureau (D IV, secretariaat en ICT), bij staf (bestuursondersteuning) en
management (controller en afdeling management). Vooral bij DIV en ICT was meer inhuur nodig door
extra taken en taakuitbreiding.
0

0

WNT
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT ), en de
daarop gebaseerde regelgeving, stellen maxima aan bezoldigingen en uitkeringen door beëindiging
van het dienstverband van topfunctionarissen in de publieke - en semipublieke sector. Het WNT
algemeen maximum over 2018 is vastgesteld op 6 187.000. De WNT stelt het verplicht dat de
bezoldigingen en de uitkeringen door beëindiging van het dienstverband van alle topfunctionarissen,
en niet-topfunctionarissen, worden bekendgemaakt, als deze hoger zijn dan het wettelijke
bezoldigingsmaximum. Op basis van de voorschriften uit de WNT is de tabelspecificatie WNT 2 0 1 8 en
2 0 1 7 ter vergelijking opgenomen. Wegens ziekte in een deel van 2 0 1 7 is de directeur vervangen van
1 1 - 0 5 - 2 0 1 7 t/m 3 1 - 1 2 - 2 0 1 7 door S . de Vries ( 2 6 uur per week) en A . van Genderen ( 1 0 uur per week).
Voor 2 0 1 8 gold dit niet meer.
21

" WNT is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 26 februari 2014, nr.
2014-0000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr.
2014-0000 104920.
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J. Post

ļ Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

S. de Vries

1
Functiegegevens
A a n v a n g en e i n d e f u n c t i e v e r v u l l i n g in 2 0 1 8

1

directeur

n.v.t.

1/1 - 31/12

n.v.t.

1,0

n.v.t.

D e e l t i j d f a c t o r in f t e

nee \-Jŷ

Gewezen topfunctionaris?
(Fictieve) d i e n s t b e t r e k k i n g ?

n.v.t.
n.v.t.

ja

1

1

Bezoldiging
B e l o n i n g plus b e l a s t b a r e o n k o s t e n v e r g o e d i n g e n

111.238

Beloningen betaalbaar o p t e r m i j n

n.v.t.

17.885

n.v.t.

Subtotaal

129.123

n.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

187.000

n.v.t.

129.123

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1/1 - 31/12

11/5-31/12

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

Totale bezoldiging
Reden w a a r o m de o v e r s c h r i j d i n g al d a n niet is t o e g e s t a a n

1
Aanvang en einde f u n c t i e v e r v u l l i n g in 2 0 1 7
D e e i t i j d f a c t o r 2 0 1 7 in f t e
B e l o n i n g plus b e l a s t b a r e o n k o s t e n v e r g o e d i n g e n
Beloningen betaalbaar op t e r m i j n
Totale bezoldiging 2017
Tabel 14:Leidinggevende topfunctionarissen

met

1,0

0,46

108.385

42.264

16.681

5.718

125.066

47.982

dienstbetrekking

Leidinggevende t o p f u n c t i o n a r i s s e n zonder

A. v a n G e n d e r e n

dienstbetrekking
Kalenderjaar

2018

2017

Functiegegevens

n.v.t.

directeur

A a n v a n g en e i n d e f u n c t i e v e r v u l l i n g in 2 0 1 8

n.v.t.

11/5 - 31/12

Aantal kalendermaanden

n.v.t.

8

m s m m m
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
M a x i m u m u u r t a r i e f in h e t kalenderjaar

n.v.t.

M a x i m a o p basis van de n o r m b e d r a g e n per m a a n d

n.v.t.

Individueel toepasselijk m a x i m u m gehele periode

184.000

184.000

k a l e n d e r m a a n d 1 t / m 12

ŗ

Bezoldiging

.

n

;

W e r k e l i j k u u r t a r i e f lager d a n h e t ( g e m i d d e l d ) m a x i m u m
uurtarief?

n.v.t.

ja

Bezoldiging in de b e t r e f f e n d e p e r i o d e

n.v.t.

29.046

n.v.t.

29.046

T o t a l e bezoldiging g e h e l e p e r i o d e k a l e n d e r m a a n d 1 t / m 12

,

-

v U : 4 ^ , .

-/- Onverschuldigd betaald bedrag

n.v.t.

n.v.t.

T o t a l e b e z o l d i g i n g , exclusief BTW

n.v.t.

29.046

n.v.t.

n.v.t.

Reden w a a r o m de o v e r s c h r i j d i n g al d a n n i e t is t o e g e s t a a n
Tabel 15: Leidinggevende topfunctionarissen
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Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen zonder bezoldiging
Instelling

Naam

Functie

I

I
A l g e m e e n bestuur
G e m e e n t e Bunnik

H . M . Spil

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e De Bilt

A.E. B r o m m e r s m a

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e De Ronde V e n e n

K.B. Hagen

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e IJsselstein
Gemeente Montfoort
Gemeente Oudewater
G e m e e n t e Rhenen

A. G o l d h o o r n

lid a l g e m e e n b e s t u u r

P.J. Bekker

lid a l g e m e e n b e s t u u r

N.P.L.M. D o e s b u r g

lid a l g e m e e n b e s t u u r

I.A.M. t e n Hagen

lid a l g e m e e n b e s t u u r

P.J. v a n H a r t s k a m p - d e Jong

lid a l g e m e e n b e s t u u r

B.C. Lont

lid a l g e m e e n b e s t u u r

W.J.P. Kok

lid a l g e m e e n b e s t u u r

P. d e Rooij

lid a l g e m e e n b e s t u u r

H. van d e n Berg

lid a l g e m e e n b e s t u u r

P. D o o r n e n b a l

lid a l g e m e e n b e s t u u r

D. V l a s t u i n

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e Stichtse V e c h t

J.W. K l o m p s

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

R. Jorg

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Gemeente Renswoude

Gemeente Veenendaal

G. B o o n z a a i j e r

lid a l g e m e e n b e s t u u r

E. S t r o o b o s s c h e r

lid a l g e m e e n b e s t u u r

A. H o l l a n d e r

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Gemeente Vianen

F.N.A. M e u r s

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e W i j k bij D u u r s t e d e

H. M a r c h a l

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Gemeente Woerden

T. d e W e g e r

lid a l g e m e e n b e s t u u r

H . M . M . Haring

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e Zeist

S. Jansen

lid a l g e m e e n b e s t u u r
m

m

^

-

-

Dagelijks bestuur
Gemeente Montfoort

I.A.M. t e n Hagen

lid dagelijks b e s t u u r

P.J. v a n H a r t s k a m p - d e Jong

lid dagelijks b e s t u u r

Gemeente Renswoude

P. D o o r n e n b a l

lid dagelijks b e s t u u r

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

G.F. Naafs ( v o o r z i t t e r )

lid dagelijks b e s t u u r

G e m e e n t e Stichtse V e c h t

E.R.M. Balemans

lid dagelijks b e s t u u r

Gemeente Veenendaal

J.F.M. H o l l a n d e r

lid dagelijks b e s t u u r

Gemeente Woerden

T.H.D. de W e g e r

lid dagelijks b e s t u u r

G e m e e n t e Zeist

S. Jansen

lid dagelijks b e s t u u r
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A l g e m e e n bestuur
Vacature

lid a l g e m e e n b e s t u u r

H . M . Spil

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e De Bilt

A.E. B r o m m e r s m a

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e De Ronde V e n e n

A. G o l d h o o r n

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e IJsselstein

H.C.V. V e l d h u i j z e n

lid algemeen b e s t u u r

H. Lappee

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Gemeente Bunnik

N.P.LM. Doesburg

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Gemeente Montfoort

F. L a n g e r a k - O o s t r o m

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Gemeente Oudewater

L.W. V e r m e i j

lid a l g e m e e n b e s t u u r

S.0. Y p m a

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Vacature

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e Rhenen

H. v a n d e n Berg

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Gemeente Renswoude

D. V l a s t u i n

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

G. Boonzaaijer

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e Vianen

F.N.A. M e u r s

lid a l g e m e e n b e s t u u r

G e m e e n t e W i j k bij D u u r s t e d e

H. M a r c h a l

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Gemeente Woerden

Vacature

lid a l g e m e e n b e s t u u r

H . M . M . Haring

lid a l g e m e e n b e s t u u r

Gemeente Montfoort

P.J. v a n H a r t s k a m p - d e Jong

lid dagelijks b e s t u u r

G e m e e n t e Stichtse V e c h t

E.R.M. Balemans

lid dagelijks b e s t u u r

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

G.F. Naafs ( v o o r z i t t e r )

lid dagelijks b e s t u u r

Gemeente Veenendaal

J.F.M. H o l l a n d e r

lid dagelijks b e s t u u r

Gemeente Woerden

T.H.D. de W e g e r

lid dagelijks b e s t u u r

G e m e e n t e Zeist

S. Jansen

lid dagelijks b e s t u u r

•

B

H

B

B

I

I

Dagelijks b e s t u u r

7aoe/16: Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen zonder bezoldiging

14.1.2 Indirecte personeelskosten
Indirecte personeelskosten bestaan onder andere uit opleiding, reiskosten woon-werkverkeer,
verzekering personeel, personeelsadministratie, OR en overige kosten. In totaal hebben we aan
indirecte personeelskosten in 2018 ruim f 13.000 meer uitgegeven dan begroot.
Een analyse leert dat de reis- en verblijfskosten in het afgelopen jaar circa ű 56.000 lager zijn dan
begroot. Dit zijn zowel reiskosten woonwerkverkeer, dienstreizen, leasekosten dienstauto's als
verblijfskosten. Voornaamste reden voor de lagere kosten is eveneens de lagere personele bezetting
in 2018. De kosten voor begeleiding en opleiding van Young Professionals zijn ruim ë 122.000 lager
dan begroot. Reden is dat we veel minder een beroep hebben gedaan op het extra opleidingsbudget
dan verwacht.
Tegenover de lagere realisatie op onderdelen staan overschrijdingen op een aantal posten. De kosten
voor voorziening in vacatures is ruim ŝ 85.000 hoger dan begroot. Dat komt door de wervingskosten
van nieuwe medewerkers. De totale opleidingskosten zijn ruim ē 20.000 hoger dan geraamd.
Belangrijkste oorzaak hiervan is de grotere belangstelling voor opleidingen en stimulering vanuit het
management. In 2018 hebben we ruim f 12.000 meer besteed aan Arbokosten. Dit heeft te maken het
oppakken van knelpunten vanuit de Risico Inventarisatie S E valuatie (RI&E ).
0

Wat de werkkostenregeling (WKR) betreft, blijven wij binnen de wettelijke bandbreedte van 1,2 7o (vrije
ruimte) van de loonsom en hoeven wij geen eindheffing te betalen.
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14.1.3 Bestuurskosten
De bestuurskosten zijn in 2018 bijna ē 80.000 hoger dan begroot, vooral door de hogere kosten voor
Extern Advies. Het zijn grotendeels de kosten van het project sturing, monitoring en verantwoording
(SMV), gericht op het verbeteren van de stuurinformatie met kengetallen voor output en productie.
14.1.4 Algemene kosten
De algemene kosten zijn in 2018 totaal ê 17.000 hoger dan begroot, vooral door de sterk gestegen
kosten voor licenties. Door het werken in de cloud moesten we het aantal licenties uitbreiden.
Daarnaast zijn de kosten van kantoorbenodigdheden (inclusief repro en drukwerk) f 11.000 hoger
door de extra kosten van het jaarverslag. Hiertegenover staan de lager dan geraamde kosten à ē
34.000 voor telecom en internet.
14.1.5 Huisvestingskosten
De huisvestingskosten zijn in 2018 bijna ê 78.000 lager dan begroot. De oorzaak is de verrekening
van de servicekosten over 2017 en de lagere kosten voor het gebruik van de extra ruimte op de
tweede etage. Deze ruimte is in 2018 één kwartaal gehuurd, in plaats van de begrote twee kwartalen.
14.1.6 Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn lager dan begroot à f 90.000, doordat halverwege 2018 een aantal
investeringen volledig was afgeschreven. We hebben geïnvesteerd in onder andere laptops,
beeldschermen, telefoons. Zie bijlage 3 voor het volledige investeringsoverzicht.
14.1.7 Milieutaakuitvoering
Onder deze post vallen projecten, waarvoor we vooraf een bijdrage hebben ontvangen van een
eigenaar gemeente of subsidieverstrekker. Zoals bijvoorbeeld de werkbudgetten voor het NDC of
subsidies als geluidssanering of energie in handhaving. Deze post is niet begroot, omdat we vooraf
niet kunnen inschatten hoe hoog de lasten worden. Het risico voor ons is beperkt, omdat de realisatie
hiervan budgettair neutraal is.
14.1.8 Uitvoering Koers
De kosten voor de Uitvoering Koers zijn lager dan begroot, doordat de prioritering in programma's is
gewijzigd. Deze kosten zijn gedekt vanuit de daarvoor gecreëerde bestemmingsreserve. De
inhoudelijke verantwoording werken we uit in hoofdstuk 4 en de financiële verantwoording hiervan
staat in bijlage 2.
14.1.9 Diversen
Onder het kopje 'Diversen' was in de begroting een post opgenomen van C 25.000 als overige
bedrijfsvoeringskosten. Dit is de post onvoorzien waarvoor in 2018 geen kosten zijn gemaakt.
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14.2 Baten
Baten
(in euro's)

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

begroting 2018

2018

Verschil

Directe personele baten

105.000

105.000

196.468

91.468

Gemeentelijke bijdragen

11.420.750

12.997.627

13.326.522

328.895



Overige g o e d e r e n en d i e n s t e n :
 A a n v u l l e n d e u r e n eigenaar g e m e e n t e n
 Aanvullende uren overige

359.100

1.106.186

747.086

HBHBRHBHtfM
152.250

152.250

282.017

129.767

. 



95.995

95.995

HHmHB

261.284

261.284

Milieutaak uitvoering
Diversen

H

Tabel 17: Batenoverzicht 2018, verschil > 10K ten opzichte van bijgestelde

begroting

14.2.1 Directe personele baten
In 2018 hebben we in totaal ruim ē196.000 aan directe personele baten gerealiseerd. Hiervan hangt
een bedrag van C 54.000 samen met uitkeringen in verband met zwangerschap en C 142.000 met
doorbelaste personeelskosten aan projecten.
14.2.2 Gemeentelijke bijdragen eigenaar gemeenten
De gemeentelijke bijdragen betreft de gerealiseerde omzet vanuit de vastgestelde UVP's. Dit zijn de
standaard DVOuren, inclusief de tijdelijke en projecturen. De gemeentelijke bijdragen zijn bijna
ŝ 329.000 hoger dan begroot. E en uitgebreid urenoverzicht staat in bijlage 1.
14.2.3 Overige goederen en diensten
In 2018 hebben we ruim f 1.498.000 meer ontvangen als opbrengst van overige goederen en
diensten. Het grootste deel hiervan, ē1.106.000, valt onder de post aanvullende werkzaamheden voor
de eigenaar gemeenten. Hiermee zijn deze opbrengsten ŝ 747.000 hoger dan geraamd. De oorzaak
hiervan is dat enkele gemeenten in de loop van 2018 belangrijke aanvullende opdrachten aan de
ODRU hebben gegeven. Ook bij 'aanvullende uren overige' zijn de opbrengsten met ruim ë 129.000,
fors hoger dan de geraamde ê 152.000. In 2018 hebben we werkzaamheden uitgevoerd door de
subsidie extra toezicht in het kader van energiebesparing. Daarnaast hebben we werkzaamheden
uitgevoerd voor de provincie Utrecht, de RUD Utrecht en enkele nietdeelnemende gemeenten.
14.2.4 Milieutaakuitvoering
Onder deze post vallen projecten, waarvoor we vooraf een bijdrage hebben ontvangen van een
eigenaar gemeente of subsidieverstrekker. Zoals bijvoorbeeld de werkbudgetten voor het NDC of
subsidies als geluidssanering of energie in handhaving.
Deze post is niet begroot, omdat we vooraf niet kunnen inschatten hoe hoog de lasten worden. Het
risico voor ons is beperkt, omdat de realisatie hiervan budgettair neutraal is.
14.2.5 Diversen
We hebben in 2018 ruim f 261.000 aan diverse baten ontvangen. De grootste post is de bijdrage voor
de transitiekosten van de voorbereidende werkzaamheden voor de taakoverdracht Vijfheerenlanden à
ë 220.000. Daarnaast hebben we de voorziening boventalligen herzien, waardoor Ç. 41.000 kan
vrijvallen.
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15 Baten en lasten 2018 naar programma
In de jaarstukken 2018 vindt voor het eerst verantwoording plaats per programma. Dit is in
overeenstemming met de BBV-voorschriften. De jaarstukken sluiten daarmee aan op de begroting
2018 en de begrotingswijziging 2018.
Vanuit de voorschriften van de BBV onderkennen wij vier taakvelden waarin we de baten en lasten
kunnen verdelen. Dit zijn:
»
»
«
«

Volksgezondheid S Milieu (V&M); alle taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht
en handhaving op het gebied van milieu en de adviestaken.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV); alle bouwtaken
en advisering op het gebied van RO.
Onderwijs; de taken op het gebied van Natuur- en Milieu Educatie (NDC)
Overhead; de werkzaamheden en lasten met betrekking tot de overhead. Hieronder vallen de
kosten die niet aan één van de andere programma's zijn toe te rekenen.

In onderstaand totaaloverzicht staan de resultaten over 2018 per programma.
Overzicht van Baten en Lasten 2018
(per programma in euro's)

Baten

Lasten

Saldo

12.691.460

8.334.773

4.356.687

1.497.404

1.164.531

332.874

Onderwijs ( N a t u u r - e n Milieu Educatie)

929.461

813.018

116.444

Overhead

703.534

5.410.468

-4.706.934

V & M (Milieu taken)
VHROSV ( B o u w e n en RO)

Algemene dekkingsmiddelen

mmmmm

Onvoorzien

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

15.821.860

-

-

15.722.789

99.070

T o e v o e g i n g e n en o n t t r e k k i n g e n aan d e reserves per
145.434

programma

Tabel 18: Overzicht baten en lasten per programma

In de volgende paragrafen geven we per programma een overzicht van de begroting en realisatie van
de diverse posten. Tevens verklaren we de verschillen.

15.1 Programma Milieutaken (V&M)
Het programma Milieutaken behaalde een positief resultaat van bijna C 4.357.000, zie tabel 19 op de
volgende pagina. Uit een analyse blijkt dat we bijna f 839.000 meer kosten hebben gemaakt en C
952.000 extra opbrengsten. Het resultaat is ruim ë 113.000 beter dan begroot. Deze taakuitvoering is
ook de grootste van de ODRU. Verklaringen van de verschillen zijn benoemd in hoofdstuk 12.

Akkoord voorzitter:
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V & M (Milieu taken)
Lasten
(1n euro's)

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

b e g r o t i n g 2018

2018

Verschil

Directe p e r s o n e e l s k o s t e n :
 Sal. en Soc. Lasten vast p e r s o n e e l

5.875.100

5.961.495

5.554.401

407.094

 Personeel van d e r d e n

821.000

2.280.254

1.459.254

 Uitbesteding

300.000

256.084

43.916

397.700

227.846

169.854

Indirecte personeelskosten

229.700





15.000

15.000

15.889



Bestuurskosten
A l g e m e n e b e h e e r  8Í a d m i n i s t r a t i e k o s t e n



-

Kapitaallasten





Milieutaak uitvoering





 Huisvestingskosten



.

889

299

299

8.334.773

839.579

U i t v o e r i n g Koers



-

6.119.800

7.495.195

Diversen

Totaal lasten
Baten
(in euro's)



Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

begroting 2018

2018

Verschil

Directe p e r s o n e l e b a t e n

105.000

105.000

196.468

91.468

Gemeentelijke bijdragen

9.777.013

11.056.248

11.200.488

144.240



359.100

960.153

601.053

152.250

152.250

282.017

129.767

66.000

66.000

52.035

13.965

Overige g o e d e r e n en d i e n s t e n :
 A a n v u l l e n d e u r e n eigenaar g e m e e n t e n
 Aanvullende uren overige
 Overige
Huisvestingsbaten









299







10.100.263


11.738.598

12.691.460

952.862

3.980.463

4 . 2 4 3 403

4.Ï56.687

113 284

Milieutaak uitvoering
U i t v o e r i n g Koers
Diversen

O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

Akkoord voorzitter:

". Jv. ,

V'

Gerealiseerd resultaat
Tabel 19: Baten en lasten programma V&M

 WĒĒĒĒ

. 

Kapitaalbaten

Totaal Baten



,  '




299
-

•

n

V

-

3.580-463
(M ilieu taken)

Balser Tilly (Netherlands) N.V.
voor
Sįngsdoeleinden
^^paraaT"

datum
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15.2 Programma Bouwen Ã Ruimtelijke Ordening (VHROSV)
VHROSV (Bouwen ŭ R O
Lasten
(in euro's)

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

begroting 2018

2018

Verschi

Directe personeelskosten:
889.242

619.245

269.997

188.000

512.144

-324.144

13.078

-13.078

42.000

62.000

20.065

41.935

939.500

1.139.242

897.500

- Sal. en Soc. Lasten vast p e r s o n e e l
- Personeel van d e r d e n
- Uitbesteding
Indirecte personeelskosten
Bestuurskosten
Algemene beheer- S administratiekosten
Huisvestingskosten
Kapitaallasten
Milieutaak uitvoering
U i t v o e r i n g Koers
Diversen

Totaal lasten
Baten
(in euro's)

1.164.531

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

begroting 2018

2018

|

Vpr^rhil
V C 1 1111

-

-

983.600

1.214.637

1.362.960

148.323

-

-

134.444

134.444

-

-

Directe personele baten
Gemeentelijke bijdragen

-25.289

Overige g o e d e r e n en d i e n s t e n :
- A a n v u l l e n d e u r e n eigenaar g e m e e n t e n
- Aanvullende uren overige

-

- Overige
Huisvestingsbaten

-

-

-

-

-

-

-

-

983.600

1.214.637

1.497.404

282.768

Kapitaalbaten
Milieutaak uitvoering
U i t v o e r i n g Koers
Diversen

Totaal

Baten

O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

Tabel 20: Baten en lasten programma VHROSV (Bouwen S, RO)

Het programma Bouwen en S Ruimtelijke Ordening behaalde in 2018 een positief resultaat van bijna C
333.000. D it programma omvat alle bouwtaken en advisering op het gebied van RO. Dit resultaat is
ruim 6 257.000 beter dan begroot. Aan kosten hebben we in totaal ruim f 25.000 meer uitgegeven,
terwijl we - door extra opdrachten - ruim ë 283.000 aan extra baten hebben gerealiseerd. Hierin speelt
de aantrekkende economie een grote rol.

Akkoord voorzitter:

ìaker Tilly (Netherlands) N.V
voor
iŗmerkingsdoeleinderi
—

\ \ — o—a.

.vo.

datum

—
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15.3 Programma Natuur en Milieueducatie (onderwijs)
O n d e r w i j s (NDC)
Bijgestelde

Begroting

Lasten
(in euro's)

Realisatie

begroting

2018

Verschil

2018

2018

Directe p e r s o n e e l s k o s t e n :
 S a l . en Soc. Lasten vast p e r s o n e e l

403.500

409.914

445.524

35.610



54.000

121.561

67.561

 Personeel van d e r d e n





421

421

29.800

29.800

25.621

4.179









Algemene beheer S administratiekosten

73.000

74.500

69.246

5.254

Huisvestingskosten

58.000

56.000

49.950 '

6.050

5.000

5.000

 Uitbesteding
Indirecte personeelskosten
Bestuurskosten

Kapitaallasten



Milieutaak uitvoering

5.000
95.696

95.696



U i t v o e r i n g Koers



-



ÙM


569.300

629.214

813.018

183.804

Diversen

Totaal lasten

Bijgestelde

Begroting

Baten
(in euro's)

Realisatie

begroting

2018

Directe p e r s o n e l e b a t e n



Gemeentelijke bijdragen

660.137

Verschil

2018

2018
-

726.742


763.075

36.333

—BIB

Overige g o e d e r e n en d i e n s t e n :
 A a n v u l l e n d e u r e n eigenaar g e m e e n t e n

ijl

İ» _ _^ |

 Aanvullende uren overige

11.588

11.588

1

;

 Overige
Huisvestingsbaten

44.000

 44.000

57.653

13.653

3.500

1.000

1.450

450

-





Kapitaalbaten

95.696

95.696









707.637

771.742

929.461

Milieutaak uitvoering
U i t v o e r i n g Koers

S p a :

Diversen

Totaal Baten

O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

Gereaľiseerīf resultaat
7"aĎe/ 21: Baten en lasten programma onderwijs (NDC)

Akkoord voorzitter:

ker Tilly (Netherlands) N.V.
voor
«jęrkingsdoeleinden
C^paraí

"datum

m

157.719
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Het programma Onderwijs (NDC), waarin onze taken vallen vanuit het gebied Natuur- en
Duurzaamheidscommunicatie (NDC), behaalde in 2018 een resultaat van ruim f 116.000. Dit is ë
26.000 lager dan begroot. Dit programma is binnen de ODRU een kleine stabiele tak, die bijna
uitsluitend werkt met vast personeel. Over het algemeen zijn bij dit programma weinig aanvullende
opdrachten. 2018 kende wel wat extra opdrachten voor afval en zwerfvuil.
De extra kosten waren nodig door de extra opdrachten en vervanging wegens ziekte. Doordat sprake
is van nevenvestigingen zijn er ook algemene beheer- 6\ administratiekosten en huisvestingskosten.
Daarnaast is zowel aan de baten- als aan de lastenkant de milieutaak uitvoering opgenomen. Dit gaat
voor een belangrijk deel om de werkbudgetten voor de nevenlocaties, voor de aanschaf van
lesmaterialen en de organisatie van activiteiten. Deze budgetten worden gevoed uit de bijdrage van
gemeenten en bijdragen van scholen.

15.4 Programma Overhead

Overhead
Lasten
(in euro's)

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

begroting 2018

2018

Verschil

Directe personeelskosten:
- Sal. en Soc. Lasten vast p e r s o n e e l
- Personeel v a n d e r d e n

2.179.900

2.216.650

1.931.218

285.432

125.000

260.500

868.054

-607.554

2.892

-2.892

627.501

-229.251

-

- Uitbesteding
Indirecte personeelskosten

361.500

398.250

70.000

70.000

149.931

-79.931

A l g e m e n e b e h e e r - 8Í a d m i n i s t r a t i e k o s t e n

549.500

573.000

594.467

-21.467

Huisvestingskosten

388.500

453.500

381.726

71.774

Kapitaallasten

357.500

357.500

266.996

90.504

-

-

-

714.046

587.684

126.362

25.000

25.000

-

25.000

4.693.900

5.068.446

5.410.468

-342.022

Bestuurskosten

Milieutaak uitvoering
U i t v o e r i n g Koers
Diversen

Totaal lasten

Akkoord voorzitter:

637.000

ker Tilly (Netherlands) N.V.
\t
voor
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d a t u m

3

Pagina 96 | 115
Akkoord secretaris:

Jaarverslag 2018

Baten
(in euro's)

Begroting

Bijgestelde

Realisatie

2018

begroting 2018

2018

Verschil

Directe personele baten





Gemeentelijke bijdragen





-







-









442.250

442.250

Overige g o e d e r e n en d i e n s t e n :
 A a n v u l l e n d e u r e n eigenaar g e m e e n t e n
 Aanvullende uren overige
.  Overige
Huisvesťingsbaten
Kapitaalbaten
Milieutaak uitvoering
. U i t v o e r i n g Koers
Diversen

Totaal Baten

M u t a t i e reserve U i t v o e r i n g Koers

442.250

88.750

164.869

4.162.300

G e r e a l s e e r d i resultaat
Tabel 22 Baten en lasten programma

442.250

442.250 .
261.284

261.284

703.534

261.284

145.434

19.435

4.56İJ00

overhead

Het programma Overhead omvat de werkzaamheden en lasten met betrekking tot de overhead.
Hieronder vallen de kosten die niet aan één van de andere programma's zijn toe te rekenen. Het
programma behaalde een negatief resultaat van ruim C 4.561.000, dit is ē 100.000 hoger dan begroot.
In het programma zijn extra baten van ruim f 261.000. Dit is een vrijval van de voorziening
boventalligen van f 41.000 en ë 220.000 aan extra baten van Vijfheerenlanden voor de overdracht
van taken. De kosten die hiermee samenhangen, zijn ook opgenomen onder de (extra)kosten. Naast
de kosten voor Vijfheerenlanden hebben we ook extra kosten gemaakt voor personeel van derden:
deels door openstaande vacatures en deels voor extra inzet voor overheadtaken.
De kosten voor uitvoering koers zijn ŝ 126.000 lager dan begroot en ook de kosten voor huisvesting
en kapitaallasten zijn lager dan begroot. Bij huisvesting hadden we rekening gehouden met de huur
van extra ruimte voor een halfjaar en hebben we uiteindelijk één kwartaal  in plaats van twee  extra
ruimte gehuurd.
Bij de kapitaallasten was halverwege 2018 een aantal investeringen volledig afgeschreven. De
indirecte personeelskosten, de bestuurskosten en algemene beheerkosten zijn hoger dan begroot. Bij
de indirecte personeelskosten gaat het vooral om hogere kosten voor werving van personeel,
Arbokosten en hogere kosten voor opleidingen. Bij de bestuurskosten gaat het vooral om de externe
advieskosten, waarbij vooral adviezen zijn ingewonnen om de verantwoording en dienstverlening naar
de klant verder te verbeteren. Bij de algemene beheer en administratiekosten zijn vooral de
licentiekosten en kosten van het jaarverslag hoger.

Pagina 97 | 115
Akkoord voorzitter:

Akkoord secretaris:

Jaarverslag 2018

16

Balans per 31 december 2018

Balans  A c t i v a
(in euro's)

Balans

Balans

3112-2017

3112-2018

V a s t e activa

M a t e r i e l e vaste activa
Investeringen met een economisch n u t :
 Bedrijfsgebouwen (verbouwing)
 Apparaten /installaties

32.500

27.500

438.384

512.220

470.884

539.720

V l o t t e n d e activa

U i t z e t t i n g m e t e e n r e n t e t v o i s c h e l o o o t i i d k o r t e r d a n 1 iaar

— r

 Vorderingen op openbare lichamen
 Overige v o r d e r i n g e n
 U i t z e t t i n g in 's Rijks schatkist

2.914.682

5.087.535

20.240

26.659

3.631.293

2.347.267

6.566.215

7.461.461

1.878

908

237.698

250.653

239.576

251.561

105.744

228.839

Liauide m i d d e l e n
 Kassaldi
 Banksaldi

O v e r l o p e n d e activa
 Overige n o g t e o n t v a n g e n b e d r a g e n , en v o o r u i t b e t a a l d e
b e d r a g e n die t e n lasten van v o l g e n d e b e g r o t i n g s j a r e n k o m e n

i
Tabel 23-A: Balans per 31 december 2018: Activa

Akkoord voorzitter:

lakeĩ Tilly (Netherlands) N.V.
voor
irmerkingsdoeleinden
datum
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Balans - Passiva
(in euro's)

Balans

Balans

31-12-2017

31-12-2018

V a s t e Passiva

Reserves
- A l g e m e n e reserve

565.853

565.853

- B e s t e m m i n g s r e s e r v e ' U i t v o e r i n g Koers'

241.402

334.095

238.127

244.503

1.045.381

1.144.451

500.000

344.310

500.000

344.310

HM—
-

-

1.118.176

1.495.769

984.493

1.119.777

2.102.668

2.615.546

172.231

159.612

3.423.608

4.100.447

138.530

117.217

3.734.369

4.377.276

Saldo

rekening

- Gerealiseerde r e s u l t a a t

Voorzieningen
-Voorziening boventalligen.

V l o t t e n d e passiva

N e t t o - v l o t t e n d e s c h u l d e n m e t een r e n t e t v o i s c h e l o o p t i j d k o r t e r
dan 1 iaar
- Banksaldi
- Overige s c h u l d e n ( C r e d i t e u r e n )
- Overige s c h u l d e n (Belastingen ( B T W ) e n Premies)

O v e r l o p e n d e passiva
- V e r p l i c h t i n g e n d i e in h e t b e g r o t i n g s j a a r zijn o p g e b o u w d e n
d i e in e e n v o l g e n d b e g r o t i n g s j a a r t o t b e t a l i n g k o m e n m e t
u i t z o n d e r i n g van jaarlijks t e r u g k e r e n d e a r b e i d s k o s t e n
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume
- De van d e Europese e n N e d e r l a n d s e o v e r h e i d s l i c h a m e n
o n t v a n g e n v o o r s c h o t b e d r a g e n v o o r u i t k e r i n g e n m e t een
specifiek b e s t e d i n g s d o e l d i e d i e n e n t e r d e k k i n g van lasten
van volgende begrotingsjaren
- Overige v o o r u i t o n t v a n g e n b e d r a g e n d i e t e n b a t e van
volgende begrotingsjaren komen

1,5*2
Tabel 23-B: Balans per 31 december 2018: Passiva
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Toelichting op de balans

17.1 Activa
17.1.1 Materiële vaste activa
M a t e r i ë l e v a s t e activa
(in euro's)

Verbouwingen

Boekwaarde 0 1  0 1  2 0 1 8

32.500

Apparaten ļ
installaties

Totaal

438.384

470.884

- Investeringen

0

340.045

340.045

- Afschrijvingen

5.000

266.209

271.209

27.500

512.220

539.720

B o e k w a a r d e 31-12-2018
Tabel 24: Mutatie overzicht materiële activa

In 2018 heeft de ODRU geïnvesteerd in laptops, monitoren, telefoons, een geluidsmeter, software en
kantoorinrichting. In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de vaste activa.
17.1.2 Vlottende activa
Vorderingen op openbare lichamen
Deze post betreft de reguliere vorderingen op gemeenten. In totaal stond per 31 december 2018 een
bedrag open van ē 5.088.000. Dit bedrag is hoger dan in 2017, dit komt vooral door uitbreiding taken
en de bijbehorende verstuurde voorschotfacturen. Het algemeen betalingsgedrag van de
deelnemende gemeenten is goed. De verwachting is dat alle vorderingen volledig binnenkomen.
Overige vorderingen
Het betreft vorderingen bij nietgemeenten, zoals scholen, stichtingen en natuur en
milieuorganisaties.
Uitzetting in 's Rijks schatkist
Vanaf 2014 zijn overheidsinstellingen verplicht deel te nemen aan het schatkistbankieren. In de
praktijk betekent dit dat het saldo automatisch wordt afgeroomd boven het drempelbedrag. Het
drempelbedrag voor de ODRU is C 250.000. De vordering is, zo nodig, direct opeisbaar. Het bedrag
op deze post is metê 2.347.000 lager dan in 2017, toen d e z e f 3.631.000 bedroeg. Reden voor deze
afwijking is dat de voorschotfacturen voor het eerste kwartaal 2019 later zijn verstuurd en aan het eind
van het jaar nog niet waren betaald. Dit verklaart de hogere positie op de vorderingen op openbare
lichamen.
Liquide middelen
Deze middelen bestaan uit de kasgelden bij de vestigingen in Utrecht en de kassaldi van de NDC
centra. Voor de beschikbaarheid van geldmiddelen bestaan geen beperkingen; ze zijn vrij
beschikbaar. De uitsplitsing van de liquide middelen staat in tabel 25.
Liquide middelen
(in euro's)
- Kas

Totaal
908

-Rabobank

692

- B N G Bank

249.961

Totaal
Tabel 25:Liquide

251.561
middelen
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Overlopende activa
Totaal van de post 'Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde bedragen die ten laste
van volgende begrotingsjaren komen' omvat twee onderdelen, te weten: overige vorderingen en
vooruitbetaalde kosten.
Overlopende activa
(in euro's)

Totaal

Overige v o r d e r i n g e n
Vooruitbetaalde kosten:
- Licenties

42.796

- Huur

136.474
49.569

- Overige

228.839

Totaal
Tabel 26: Overlopende activa

Dit zijn kosten die de ODRU al in 2018 voor het jaar 2019 heeft betaald, bijvoorbeeld licentiekosten,
kosten voor leaseauto's en voorschot huur voor het eerste kwartaal 2019.

17.2 Passiva
17.2.1 Eigen vermogen
Het eigen vermogen van de ODRU bestaat uit de algemene reserve en het gerealiseerde resultaat
2018. Het verloop van de posten binnen het eigen vermogen is als volgt:
Saldo r e k e n i n g
(in euro's)

Totaal
238.127

Beginbalans
- bestemd resultaat 2017

-238.127
244.503

- gerealiseerde resultaat 2018

244.503

Totaal
Tabel 27:Mutatie overzicht saldo rekening

Het resultaat over 2017 à C 238.127 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve 'Uitvoering Koers'.
Het algemeen bestuur stelt in de vergadering van april 2019 de bestemming van het resultaat over
2018 à C 244.504 vast, conform artikel 32 uit de GR.

A l g e m e n e reserve
(m euro's)
Beginbalans
- mutatie
Totaal

Totaal
565.853
-

565.853

Tabel 28: Mutatie overzicht algemene reserve

Gedurende het boekjaar 2018 is de positie van de algemene reserve niet gewijzigd.
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B e s t e m m i n g s r e s e r v e U i t v o e r i n g Koers
(in euro's)

Totaal
241.402

Beginbalans
ŗ d o t a t i e aan reserve ( b e s t e m d r e s u l t a a t 2 0 1 7 )

238.127

 aanvullende bijdrage g e m e e n t e n

442.250

 g e m a a k t e k o s t e n u i t v o e r i n g koers 2 0 1 8
Stand b e s t e m m i n g per 31 d e c e m b e r 2018

587.684
334.095

Tabel 29: Mutatie overzicht bestemmingsreserve Uitvoering Koers

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2016 heeft het Algemeen Bestuur besloten om een
bestemmingsreserve Uitvoering Koers te vormen. Op de beginbalans was het saldo van deze
bestemmingsreserve ŝ 241.402. In 2018 is het resultaat van 2017 toegevoegd aan deze reserve. In
2018 vond volgens bestuursbesluit een aanvullende facturatie plaats van f 442.250. In totaal heeft de
ODRU in 2018 ŝ 587.684 besteed aan kosten voor de uitvoering koers (zie hoofdstuk 12 uitvoering
koers). Aan het eind van 2018 is het saldo op deze bestemmingsreserve nog C 334.095. Dit bedrag
wordt in 2019 besteed aan de verdere uitvoering van de Koers en ontwikkelingen.
17.2.2 Voorzieningen
Voorziening boventalligen
De voorziening boventalligen is in 2018 geactualiseerd. De uitgangspunten voor de berekening zijn de
maximale salarislasten minus eventueel te verdienen vergoedingen (door uitleen aan derden),
vermeerderd met de maximale wettelijke WW * aanvullende * nawettelijke verplichtingen. De som
van deze maximale kosten is vermenigvuldigd met de kans dat het zich voordoet. De berekening
hebben we op dezelfde wijze uitgevoerd als in eerdere jaren.
In 2018 is in totaal ë 155.690 onttrokken aan deze voorziening. E nerzijds hebben we ruim ē 111.000
besteed aan de opvang van kosten en anderzijds is C 41.000 vrijgevallen.
Voorzieningen

Totaal

(in euro's)
Beginbalans
 onttrekking
 dotatie
Totaal

500.000
155.690

o
344.310

Tabel 30: Mutatie overzicht voorziening boventalligen

17.2.3 Vlottende passiva
Overige schulden (crediteuren)
De post 'crediteuren' betreft de openstaande posten crediteuren en de aangegane verplichtingen die
nog niet zijn opgenomen in de subadministratie crediteuren.
Daarnaast zijn onder de overige schulden nog te betalen belastingen en premies opgenomen. Het
betreft BTW over het vierde kwartaal van f 504.000, loonheffing over december van C 507.000 en
pensioenpremie van C 108.000.
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17.2.4 Overlopende passiva
Overlopende passiva
De 'overlopende passiva' bestaan uit verplichtingen die we in het komende begrotingsjaar moeten
betalen, vooruit ontvangen bedragen in het kader van subsidietrajecten en overige vooruit ontvangen
bedragen die ten bate komen van volgende begrotingsjaren.
Tabel 31 toont de uitsplitsing van de E uropese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen
voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die de lasten van volgende
begrotingsjaren moeten dekken. Voor één zeker gestelde subsidie zijn we verplicht om een SiSa
bijlage op te nemen. Deze is opgenomen in bijlage 4.

Uitkeringen specifiek bestedingsdoel

Saldo

Ontvangen

Vrijgevallen

Saldo

31-12-2017

bedragen

bedragen

31-12-2018

Europese o v e r h e i d s l i c h a m e n
h e t Rijk

362.407

 Provincie
 Gemeente
Totaal

128.250

n

Overige N e d e r l a n d s o v e r h e i d s l i c h a m e n :

25.943

464.714

»

13.220

174.706

171.276

16.650

3.047.981

13.956.783

13.385.681

3.619.084

3.423.608

14.259.739

13.582.900

4.100.447

Tabel 31: Uitsplitsing ontvangen voorschotbedragen met specifiek bestedingsdoel

De totale overlopende passiva zijn op de eindbalans hoger dan eind 2017. Dat komt deels door de
hogere vooruit ontvangen subsidies en budgetten en voor het grootste deel door de vooruit ontvangen
voorschotnota's. De stijging van de vooruit ontvangen voorschotnota's wordt veroorzaakt door de
toename van de omzet en uitbreiding taken in 2019.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Naast de verplichtingen die zijn opgenomen op de balans, hebben we ook verplichtingen niet
opgenomen op de balans. Dit zijn meerjarige contracten waarvan de exploitatielasten zijn opgenomen
in de meerjarenbegroting. Zoals de huur van het kantoorpand op de negende etage in Utrecht (tot 1
juli 2024 servicekosten circa 6 170.000 per jaar en huur circa ŝ 230.000 per jaar). Ook zijn we een
huurovereenkomst voor de tweede etage aangegaan. Op jaarbasis zijn de huurkosten ē 160.000. De
huur van het pand bij De Boswerf in Zeist, gehuurd van Stichting Het Utrechts Landschap (tot 1 mei
2019 met de jaarlijkse waarde à C 9.000). De huur van het pand bij ME CMaarssen in Maarssen,
gehuurd van Stichting Milieu E ducatief Centrum Maarssen (tot 31 december 2024 met de jaarlijkse
waarde à C 18.000). Voor de huur van het pand van De Woudreus in Wilnis zijn we per 1 januari 2015
een huurovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd met een huur van f 15.657 per jaar (CPI
prijsindex 2015=100).
Het contract voor de leaseauto's loopt nog door tot 1 januari 2022 ( f 2.950 per maand) en het contract
voor de multifunctionals (printers totaal ë 3.900 per maand) loopt nog tot 2020. Daarnaast hebben we
een contract voor mobiele telefonie tot maart 2019 (ē 4.500 per maand) en ICTbeheer tot en met
december 2019 (C 5.000 totaal per maand). Ook hebben we een contract voor de glasvezelverbinding
voor de komende jaren (ca. f 1.181 per maand) en hebben we een contract voor softwarelicenties dat
doorloopt tot maart 2019. Dit komt neer op ca ŝ 4.500 per maand. Naast deze niet uit de balans
blijkende verplichtingen zijn we in 2018 geen nieuwe langlopende contracten aangegaan.
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Waarderingsgrondslagen

18.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. De
grondslag voor de waardering van de gepresenteerde jaarrekening is de waarde gezien vanuit het
perspectief van continuering van de werkzaamheden.
18.1.1 Investeringen
Investeringen waarderen we tegen de werkelijke verkrijgingprijs: de aanschafwaarde (exclusief BTW)
en eventueel verminderd met ontvangen bijdragen van derden, verminderd met de daarop toegepaste
afschrijvingen op basis van de te verwachten economische en/of technische levensduur en met
inachtneming van de bepalingen uit de financiële verordening van de ODRU, zoals vastgesteld door
het algemeen bestuur d.d. 28 september 2017.
Op grond van het bovenstaande en met inachtneming van de bepalingen van het Besluit Begroting en
Verantwoording Provincies en Gemeenten, worden de materiële vaste activa lineair afgeschreven in:
a.
b.
c.

15 jaar
10 jaar
3 - 5 jaar

Technische installaties in bedrijfsgebouwen;
Verbouwingen; kantoormeubilair;
Software; automatiseringsapparatuur; telefooninstallaties.

Activa met een aanschafprijs van minder dan C 5.000 worden niet afzonderlijk geactiveerd.
Activa worden voor 50 Zo van de werkelijke jaarafschrijving afgeschreven in het jaar van aanschaf en/of
technische/economische ingebruikname.
o

18.1.2 Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor
mogelijke oninbaarheid.
18.1.3 Kortlopende schulden
De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
18.1.4 Resultaatbepaling
Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, lasten worden verantwoord in het
jaar waarin zij zijn gerealiseerd en/of voorzienbaar zijn. Het resultaat wordt bepaald met inachtneming
van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.
18.1.5 Resultaat
De jaarrekening 2018 geeft een positief saldo weer van C 244.503. In overleg met het Algemeen
Bestuur besluiten we hoe we dit resultaat bestemmen, conform artikel 32 uit de GR.
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Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Papendorpseweg 99
Postbus 85007
3508 A A Utrecht
T: +31 (0)30 258 70 00
F: +31 (0)30 254 45 77

Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst
Regio Utrecht

utrecht@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl
KvK:24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE O N A F H A N K E L I J K E ACCOUNTANT
Aan: Gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht
A. Verklaring over d e in de j a a r s t u k k e n o p g e n o m e n j a a r r e k e n i n g 2018
O n s oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2018 van Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht te
Utrecht gecontroleerd.
Naar ons oordeel:
»
geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten en lasten over 2018 als van de activa en passiva van
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht op 31 december 2018 in
overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
»
zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2018 in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met
de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder
verordeningen van de gemeenschappelijke regeling, zoals opgenomen in het controleprotocol
d.d. 28 september 2017.
De jaarrekening bestaat uit:
1. Overzicht van baten en lasten 2018 totaal;
2. Toelichting op overzicht van baten en lasten 2018;
3. Baten en lasten 2018 naar programma;
4. Balans per 31 december 2018;
5. Toelichting op de balans;
6. Waarderingsgrondslagen.
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De basis v o o r ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse
controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol
dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 28 september 2017 en de Regeling Controleprotocol
Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) 2018 vallen. Onze
verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor
de controle van de jaarrekening'.
Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht zoals vereist in
de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere
voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de
Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).
Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons
oordeel.
Naleving a n t i c u m u l a t i e b e p a l i n g WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol W N T 2018 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld
in artikel 1.6a W N T en artikel 5, lid 1, sub j Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat
wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een
leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris
bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.
Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als
geheel bepaald op EUR 157.000, waarbij de bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie
bedraagt voor fouten 1"/o en voor onzekerheden 3Vo van de totale lasten inclusief toevoegingen aan
reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.
Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de
materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2018. Wij houden
ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van
de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.
Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze
controle geconstateerde afwijkingen boven de EUR 25.000 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die
naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.
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B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die
bestaat uit:
«
het jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen;
»
bijlage urenverantwoording;
«
bijlage uitvoering koers;
«
bijlage staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2018;
»
bijlage SiSa verantwoordingsinformatie;
Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie:
»
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
»
alle informatie bevat die op grond van het BBV is vereist.
Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen
bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Gemeentewet en de
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het
jaarverslag in overeenstemming met het BBV.
C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening
Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en algemeen bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in
overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot
stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in
overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet en regelgeving opgenomen
bepalingen, waaronder gemeentelijke verordeningen, zoals opgenomen in het controleprotocol d.d. 28
september 2017.
In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het
dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die
relevante wet en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fouten of fraude.
Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie
voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere
bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de
jaarrekening.
Het algemeen bestuur is als kaderstellend en controlerend orgaan op grond van de Gemeentewet
verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de
gemeenschappelijke regeling.
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Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee
voldoende en geschikte controleinformatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.
Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs kan
worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische
beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard,
timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende
afwijkingen op ons oordeel.
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden,
het Bado, het controleprotocol dat is vastgesteld het algemeen bestuur op 28 september 2017, de
Regeling Controleprotocol W N T 2018, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze
controle bestond onder andere uit:
»
het identificeren en inschatten van de risico's
o dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of
fraude,
o dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in
alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,
het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het
verkrijgen van controleinformatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij
fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten.
Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten
transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van
de interne beheersing;
»
het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze
werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de
interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
»
het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving,
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van
schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
»
het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin
opgenomen toelichtingen;
»
het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de
gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel
op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controleinformatie
vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen
bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij
concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht
in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de
jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze
conclusies zijn gebaseerd op de controleinformatie die verkregen is tot de datum van onze
controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden
dat de gemeente de financiële risico's n'raí kan opvangen; en
»
het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en
gebeurtenissen en of de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties in alle van materieel belang zìįnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.
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Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de
controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder
eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.
Utrecht, 11 april 2019

G.J. van Lu
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Bijlage 1 Urenverantwoording
Uren rapportage 

Contract uren

Gerealiseerde

D V O (G) St Tijdelijk budget

2018

uren 2018

G e m e e n t e Bunnik

5.189

5.130

G e m e e n t e D e Bilt

5.199

4.914

G e m e e n t e D e Ronde V e n e n

12.142

12.502

G e m e e n t e IJsselstein

20.476

20.476

Gemeente Montfoort

16.074

Ì6.527

Gemeente Oudewater

3.896

3.896

Gemeente Renswoude

4.072

' 4.061

2.662

2.707

G e m e e n t e Stichtse V e c h t

15.217

14.775

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

G e m e e n t e Rhenen

10.418

10.359

Gemeente Veenendaal

6.812

6.599.

Gemeente Vianen

5.281

5.406

G e m e e n t e W i j k bij D u u r s t e d e

2.646

2.810

13.679

13.443

Gemeente Woerden

13.885

13.867

137.649

137.471

G e m e e n t e Zeist
Totaal

Verschil

Realisatie 2018

438.585
420.117
360
1.068.895
. 0 e
1.750.698
İ.413.024
453 e
-0 e
333.125
-11 Ê
347.186
45 e
231.470
-442
1.263.241
e
885.690
-59 e
564.232
-213
e
125
e ~
462.217
164 e
240.238
-236 e
1.149.416
-18 c
1.185.599
11.753.733
178 c
-59

-286

e
6
c

7aĎe/ 32: Urenrapportage per gemeente: DVO (G) 6\ Tijdelijke (T) uren
Uren rapportage 
Projectbudget (P)

I Contract uren

2018

Gerealiseerde
uren 2013

Verschil

Realisatie 2018

Gemeente Bunnik

820

703

G e m e e n t e D e Bilt

4.251

4.208

-43

G e m e e n t e D e Ronde V e n e n

1.225

832

-393

C
C
C

-135

C

G e m e e n t e IJsselstein

145

10

Gemeente Montfoort

185

100

75

15

85

76

Gemeente Oudewater
Gemeente Renswoude

395

72

G e m e e n t e Stichtse V e c h t

2.851

2.619

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

1.205

G e m e e n t e Rhenen

-60

360

n

Gemeente Vianen

373

Gemeente Wijk bij D uurstede

956

786

Gemeente Woerden

805

547

G e m e e n t e Zeist

C
c
-9 c
-323 e
-232 c
-249 c
-64 c
-147 c
-170 c
-258 c
-44 c
2.331 c
-85

957

mm

Gemeente Veenendaal

Totaal

-118

226

5.560

5.517

19.357

17.026

60.064
359.771
71.157
834
8.529
1.304
6.477
6.156
223.903
81.781
30.750
19.349
67.224
46.747
471.669
1.455.714

Tabel 33: Urenrapportage per gemeente: Projectbudget (P) uren
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U r e n rapportage -

Contract uren

Gerealiseerde

A a n v u l l e n d e opdracht

2018

uren 2013

Verschil

301

Gemeente Bunnik
859

760

-100

G e m e e n t e De Ronde V e n e n

2.956

2.516

-440

G e m e e n t e IJsselstein

2.838

2.694

-144

Gemeente Montfoort

600

100

-500

Gemeente Oudewater

649

498

-151

G e m e e n t e De Bilt

68

37

-32

692

556

-137

G e m e e n t e Stichtse V e c h t

1.989

1.788

-200

Gemeente Utrechtse H euvelrug

1.709

1.243

-466

Gemeente Veenendaal

826

576

-251

Gemeente Vianen

833

381

-452

G e m e e n t e W i j k bij D u u r s t e d e

491

162

-329

Gemeente Woerden

594

227

-367
-154

Gemeente Renswoude
Gemeente Rhenen

G e m e e n t e Zeist
Overige o p d r a c h t g e v e r s
Totaal

850

696

8.149

7.442*

-707

24.434

19.975

-4.459

Tabel 34: Urenrapportage per gemeente: Aanvullende (A) uren
* Dit is inclusief inzet van personeel aan o.a. subsidie projec ten en de inzet voor de invlechting van Vijfheerenlanden

Uren rapportage -

Contract uren

3 Balans (B)

2018

ļ Gerealiseerde uren

ļ Verschil

2018

Realisatie 2018

Gemeente Bunnik

92

,

G e m e e n t e De Bilt

19

19

-

C

G e m e e n t e De Ronde V e n e n

69

17

-52

C

G e m e e n t e IJsselstein

54

54

Gemeente Montfoort

RRHSBHM5 9 S B M H H M H İ

Gemeente Oudewater

30

30

Gemeente Renswoude

81

5

Gemeente Rhenen

116

116

G e m e e n t e Stichtse V e c h t

573

209

69

69

Gemeente Veenendaal

466

396

Gemeente Vianen

215

93

94

40

Gemeente Utrechtse H euvelrug

G e m e e n t e W i j k bij D u u r s t e d e

C

i"

-

Gemeente Woerden
G e m e e n t e Zeist
Totaal

328

231

2.206

1.369

c
e
- e
-76 c
-0 c
-364 c
-0 c
-70 c
-123 c
-54 c
- e
-98 c
-836 c
-

7.823
1.646
1.475
4.617
2.522
428
9.880
17.891
5.900
33.837
7.930
3.420
19.708
117.075

Tabel 35: Urenrapportage per gemeente: Balans (B) uren
Balans uren betreft de overloop uren l projec ten van het voorgaande jaar.
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Bijlage 2 Uitvoering Koers
Inleiding
In hoofdstuk 4 is de inhoudelijke verantwoording uitgewerkt van de voortgang van de resultaten van
de programma's. In dit hoofdstuk staat de financiële verantwoording van de diverse
programmaonderdelen. D e gerealiseerde kosten à ŝ 587.684 zijn onttrokken uit de
bestemmingsreserve 'Uitvoering Koers', zoals deze hiervoor is bestemd.

Totaal budget
Programma

Uitvoering

Realisatie

Budget

Realisatie

verschil

(in e u r o ' s )

Koers (BGW

2017

2018

2018

2018

2018)

Voorbereid zijn op de toekomst Programma Omgevingswet

1.089.725

.124.305

345.160

170.996

174.164

76.300

40.950

35.350

23.596

11.754

P r o g r a m m a Processen

346.168

134.968

211.200

329.323

-118.123

Programma Nabijheid

156.000

67.099

88.901

65.690

23.211

Programma #Omgevingsbewust toezicht

147.000

77.840

69.160

55.613

13.548

-

-

-

125.146

70.871

54.275

32.467

71.100

71.100

-

-

-294.000

-90.000

-90.000

-90.000

P r o g r a m m a T o e k o m s t s c e n a r i o ' s en R o b u u s t h e i d

Verbeteren kwaliteit van dienstverlening

Programma D uurzaamheid
Coördinator organisatieontwikkeling
P r o g r a m m a Strategisch p e r s o n e e l s b e l e i d

I

-

Dekking uit i n t e r n e u r e n

1.717,439

í

1

7aoe/ 36: Uitvoering Koers

Omgevingswet S Organisatieontwikkeling
Programma Omgevingswet
In 2018 is ruim f 174.000 minder besteed aan de voorbereiding op de Omgevingswet dan begroot. D it
komt onder andere doordat de omgevingswet langer op zich laat wachten en we nog niet hebben
gewerkt aan het optimaliseren van processen die voor de Omgevingswet nodig zijn. Hierdoor verdelen
we de begrote kosten ook over meerdere jaren.
Programma Toekomstscenario's en robuustheid van taken
In 2018 is bijna ŝ 24.000 besteed aan de Toekomstscenario's en Robuustheid terwijl we een budget
hadden vastgesteld van ruim f 35.000. Het programma is afgerond. Een belangrijke reden voor de
onderschrijding is dat we het project visie op bouwen niet in 2018 hebben uitgevoerd. In 2019 wordt
dit in de lijn opgepakt.
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Programma Processen
Voor het programma processen was in 2 0 1 8 een bedrag begroot van ē 2 1 1 . 0 0 0 . In totaal hebben we
ruim f 3 2 9 . 0 0 0 aan het project besteed. In 2 0 1 8 hebben we veel geïnvesteerd in het opnieuw
inrichten van werkprocessen. Daarvoor waren meer middelen nodig dan begroot. E ind 2 0 1 8 is het
programma nog niet voltooid.
Programma Nabijheid
Voor het project Nabijheid is voor 2 0 1 8 een bedrag begroot van bijna f 8 8 . 9 0 1 , terwijl we C 6 5 . 6 9 0
hebben besteed. Het programma is in 2 0 1 8 voor een belangrijk deel afgerond. Het laatste deel van de
werkzaamheden wordt in 2 0 1 9 opgepakt.
Programma Omgevingsbewust toezicht
Voor het project omgevingsbewust toezicht is voor 2 0 1 8 een bedrag begroot van ruim f 6 9 . 0 0 0 , terwijl
we ruim C 5 5 . 0 0 0 hebben besteed. Het programma is in 2 0 1 8 afgerond en daarbij ruim binnen het
begrote budget gebleven.
Programma Duurzaamheid
Dit programma is later toegevoegd en wordt bekostigd uit de interne en regionale uren.
Programma Strategisch Personeelsbeleid
Dit programma is in 2 0 1 7 afgerond en de structurele werkzaamheden die hieruit zijn voortgevloeid,
zijn opgenomen in de lijn.
Coördinatie uitvoering koers
Voor de coördinatie van de uitvoering koers hebben we in 2 0 1 8 ruim C 3 2 . 0 0 0 uitgegeven, terwijl we f
5 4 . 0 0 0 hadden begroot. Hierdoor was het niet nodig de post onvoorzien aan te wenden.
Voor het totale programma hebben we in 2 0 1 8 ruim ŝ 6 7 7 . 0 0 0 uitgegeven. In 2 0 1 8 hebben we een
deel van de werkzaamheden en activiteiten uitgevoerd door dekking vanuit de interne uren en
regionale uren à Ê 9 0 . 0 0 0 . Door de lagere totale kosten (C 5 8 7 . 0 0 0 in plaats van ē 7 1 4 . 0 0 0 ) hoefde de
bestemmingsreserve 'Uitvoering Koers' m e t f 1 2 6 . 0 0 0 minder te worden uitgeput dan begroot. In de
begrotingswijziging 2 0 1 9 en begroting 2 0 2 0 werken we een voorstel uit voor het algemeen bestuur
over hoe we het restant van de bestemmingsreserve gaan inzetten voor de Uitvoering Koers.
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Bijlage 3 Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven 2 0 1 8
Jaar van
aanschaf

Omschrijving

Aanschaf
waarde

Investering
Boekjaar

Totale
investering

Afschrijvings
termijn

Tot. Afschr.
boekjaar

Boekwaarde
begin 2018

Afschrijving
2018

Boekwaarde
einde 20İ8

10

17500

32500

5.000

27500

17500

32500

5j000

27500

1563

Investeringen verbouwingen
2014

Verbouwing NDC Locatie 'de Boswerf

Totaal Investeringen verbouwingen

50.000

50.000

50.000

5M00

Investeringen apparatenfinstalíaties

mmm

2010

Geluidsmeter

8.534

8.334

10

5.729

2.604

L042

2013

investeringen SquïtXo f Decos DS

319.336

319.336

5

287,402

31.954

31.934

2014

Investering Applicatĩelandschap (AL)

485.275

485.275

5

339.692

145582

97.055

48527

2013

Investering Kantoorautomatísering (AL}

31S.463

319.463 '

5

159.732

159.731

63.893

95.839

2017

Gel ui dsm eter

12.876

12.876

10

644

12J32

1.288

10.944

2017

Investerïnjj software (office 365/J oĩn/HRļ

53.880

53.880

5

5.388

48.492

lO.ïjft

37-716

2017

Investering Laptops a dock ngstatīons

45.368

45.368

3

7561

37.806

15.123

22.684

mm

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1

'

Totaal apparaten/installaties

1.244530

340.045

1.584.576

806.146

438.382

266.209

517.770

Totaal Materiele vaste Activa

1.294530

340X145

1.634576

823.646

470.882

271-209

539.720

3

J

Volledig A f g e s c h r e v e n in boekjaar

* Nieuw opgenomen investering in boekjaar

Tabel 37: Slaat van geactiveerde

kapitaaluitgaven
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Bijlage 4 SiSa verantwoordingsinformatie

lenW

E3

Subsidieregeling
Hieronder per regel ėėn
sanering verkeerslawaai beschik kings nummer en in de
kolommen ernaast de
Subsidieregeling
verantwoord ingsinformatie
sanering verkeerslawaai

Besteding (jaar T) ten laste
van njks middel en

Overige bestedingen (jaar T)

Besteding (jaar T) door
meerwerk dat o.b.v art. 126
Wet geluidshinder ten laste
van het Rijk koml

Correctie over besteding t/m jaar Kosten ProRail "aar T) als
T
bedoeld in artikel 25 lid 4 ven
deze regeling ten laste van
rijksmiddelen

Provincies, gemeenten
en gemeenschappelijke
regelingen (Wgr)

Aard controle R
Aard controle n.v.L
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
Aard controle R
In dìca lom timmer: E3/01
Indicatornummer. Ë3102
Indicatornummer: E3103
Indica tomummer; E3/04
Indicatornummer E3 f 05
In dicatornumm er:E3Z06
«0
CO
1 lenW/BSK2018/273523
60
«0
CO
Kopie beschikkingsnummer
Cumulatlete bestedingen ten
Cumulatieve oven ge
Cumulatieve Kosten ProRail
Correctie over besteding kosten Eindverantwoording Ja/Nee
bestedingen tot en met (jaar T) tot en met (jaar T) als bedoeld ProRail t/m jaar T
laste ven rijksmiddelen tot en
met (jaar T)
in artikel 25 Ifti 4 van deze
Deze indicator is bedoeld voor regeling ten laste van
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming
rijksmiddelen
de tussentijdse afstemming
ven de juistheid en volledigheid
Deze indicator is bedoeld voor
van de juistheid en volledigheid van de
vera nl woordìn gs i nform a lie
de tussentijdse afstemming
« n de
veran twoord ingsinformatie
ven de juistheid en volledigheid
van de
ve ra ntwoordi ng sinľo rma tie
Aard controle n.v t.
Aard controle n.vL
Aard controle n.v 1.
Aard controle n v.t.
Aard console n.v.L
Aard controle R
Indicatornummer: E3 Z 07
Inćicatomummcr: E3 /08
Indicatornummer E3I'09
Indicatornummer E3 f 10
Indicatornummer E31 11
Indicatornummer E3/12
c o
CO
Nee
1 ten W/B SK2018/273523
«0
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VERZONDEN 1 2 APR. 2019

Utrecht, 12 april 2019
Ons kenmerk:
Behandeld door:

INT19.51010/1596
J. Post

Onderwerp:

(ontwerp)Begroting 2020 en (ontwerp)Begrotingswijziging
2019

Geachte raad,
Hierbij bieden wij u op grond van artikel 34 jo35 van de gemeenschappelijke regeling de
(ontwerp)Begroting 2020 alsmede de eerste (ontwerp)Begrotingswijziging voor 2019 van de
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voor zienswijze aan.
Het algemeen bestuur van ODRU heeft in zijn vergadering van 11 april 2018 unaniem ingestemd met de
(ontwerp)Begroting 2020 en (ontwerp)Begrotingswijziging 2019. Voor een toelichting op de beide
documenten wordt verwezen naar de bijlage.
Wij verzoeken u - indien u gebruik wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze - deze ons
uiterlijk acht weken na verzenddatum zoals vermeld in deze brief te doen toekomen (tot 07 juni 2019). Wij
zullen alle tijdig ontvangen zienswijzen van gemeenten betrekken bij de definitieve vaststelling van de
(ontwerp)Begroting 2020 en (ontwerp)Begrotingswijziging 2019 in de vergadering van het algemeen
bestuur op 27 juni a.s..
De termijn is noodzakelijkerwijs gesteld op acht weken. Op grond van de Wet gemeenschappelijke
regelingen (artikel 34 lid 2) en de Gemeenschappelijke Regeling ODRU, die daarop aansluit, dient het
algemeen bestuur van de ODRU voor 15 juli de begroting voor het eerstkomende begrotingsjaar vast te
stellen. De vergadering van het algemeen bestuur vindt plaats op 27 juni 2019. De stukken voor die
vergadering dienen op grond van de gemeenschappelijke regeling (artikel 9) uiterlijk twee weken van de
tevoren te worden verstuurd, in casu op 13 juni.
Indien wij binnen de termijn van acht weken geen reactie hebben ontvangen, gaan wij er vanuit dat er
vanuit uw gemeente geen opmerkingen meer zijn.

Uw zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur, ter attentie van de bestuurssecretaris, mevr. B.J.N,
Behrens-Benne of per e-mail info@odru.nl t.a.v. dhr. J. Post.
Te zijner tijd zullen wij u over de definitieve vaststelling van de stukken informeren en u de definitieve
vastgestelde producten doen toekomen.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht,

Namens deze,
G.F. Naafs
voorzitter
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(ontwerp)Begroting 2020

Samenvatting
Hierbij bieden wij u de (ontwerp)begroting 2020 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) aan.
De (ontwerp)begroting 2020 is opgesteld vanuit de meerjarenkaders uit de begroting 2019 en de in de
Kadernota 2020 beschreven uitgangspunten. Deze Kadernota is op 20 december 2018 vastgesteld door
het algemeen bestuur (AB). De (ontwerp)begroting 2020 wordt door het AB van de ODRU vastgesteld.
ODRU is een gemeenschappelijke regeling (GR) van vijftien gemeenten in de provincie Utrecht.
Bundeling van taken op het gebied van het omgevingsrecht leverde voor de gemeenten samen en voor
elk van de gemeenten afzonderlijk betere garanties op voor de kwaliteit van de uitvoering, financiële
schaalvoordelen en vermindering van kwetsbaarheid. In 2017 heeft de Rijksoverheid bepaalt welke
(milieu)taken gemeenten verplicht aan hun Omgevingsdienst moeten overdragen.
De (ontwerp)begroting 2020 gaat uit van een loonkostenstijging van 2,500). De overige kosten zijn waar
nodig aangepast aan de recente ontwikkelingen. Voor 2020 is uitgegaan van een gegarandeerde omzet
vanuit de eigenaar gemeenten van 152.813 gegarandeerde uren en 3.742 tijdelijke en projecturen. Het
verkooptarief voor 2020 is vastgesteld op C 92,50 per uur.
In de (ontwerp)begroting is nog geen rekening gehouden met Externe Veiligheid. Het dagelijks bestuur
van ODRU ziet graag dat de gemeenten de financiering van de taak Externe Veiligheid in de
gemeentebegrotingen 2020 verwerken en toezeggen de DVO's van 2020 uit te breiden met de 'nieuwe'
taak Externe Veiligheid. Hierbij gaan we ervan uit, mede conform Koers, dat u in gezamenlijkheid deze
taak bij ODRU blijft beleggen. In het voorjaar van 2019 zal met de regievoerders van ODRU een notitie
over de achtergrond en de kostenverdeling per gemeente om deze taak uit te voeren worden besproken
en daarna ter besluitvorming worden aangeboden aan het AB. Na de toevoegingen in de DVO's kunnen
deze wijzigingen worden verwerkt in de begrotingswijziging 2020.
In de meerjarenbegroting is ook de incidentele last voor de Omgevingswet opgenomen. In 2020 is
hiervoor C 193.900 geraamd. Het uitgangspunt is om de dekking te realiseren met de behaalde en te
behalen resultaten uit de reguliere bedrijfsvoering. In 2020 wordt de incidentele last gedekt vanuit de
bestemmingsreserve Uitvoering Koers. De totale geraamde baten en lasten komen daarmee uit op:
Geraamd Resultaat 2020

Begroting 2020

Totale lasten

14.689.500

Totale baten

14.697.500

Structureel saldo van baten en lasten

8.000

Incidenteel saldo van b a t e n en lasten

-193.900

Onttrekking bestemmingsreserve
G e r a a m d resultaat

193.900
8.000

T A B E L 1: G E R A A M D RESULTAAT
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Inleiding

Voor u ligt de (ontwerp)begroting 2020 en de meerjarenbegroting tot en met 2023. In deze
(ontwerp)begroting zijn de uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2020 verder financieel
vertaald. Tevens is als basis uitgegaan van de meerjarencijfers uit de begroting 2019, inclusief de
structurele doorwerking van de bijgestelde begroting.

1.1 Algemeen
De begroting 2020 dient door de leden van het algemeen bestuur (AB) van Omgevingsdienst Regio
Utrecht (ODRU) te worden vastgesteld. Uiterlijk acht weken voor de voorgenomen datum van
vaststelling wordt de begroting toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten. Deze
raden kunnen binnen acht weken hun zienswijzen naar voren brengen bij het dagelijks bestuur (DB).
Het DB zal de zienswijzen bij de begroting 2020 voegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door
het AB.
De planning voor de vaststelling van de begroting 2020 is als volgt:
»
»
»

Ontwerp vaststellen door AB
Zienswijze termijn gemeenteraden (8 weken)
Vaststelling door AB

11 april 2019
07 juni 2019 (uiterlijk retour)
27 juni 2019

Het AB stelt de begroting uiterlijk 14 juli voor het eerstkomende begrotingsjaar vast. De begroting moet
uiterlijk 14 dagen na vaststelling door het AB worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten (GS) van
de provincie Utrecht.

1.2 Leeswijzer
De (ontwerp)begroting 2020 bestaat uit een algemeen kader; wat is de missie van ODRU en welke
taken voert ze uit voor haar gemeenten. Daarnaast gaat de (ontwerp)begroting in op de ontwikkelingen
in het fysieke domein die we voorzien, waar we op moeten inspelen en wat ze betekenen voor de
uitvoering van de taken voor de ODRU alsmede de gemeenten. Dit kunt u vinden in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 beschrijft de gehanteerde kaders voor de uitwerking van de begroting 2020 en
kostenontwikkeling. De verplichte paragrafen met verantwoordingsinformatie worden in hoofdstuk 4
beschreven. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn de beschreven risico's.
In hoofdstuk 5 is de financiële vertaling van de begroting weergegeven. Dit betreft onder andere het
begrote overzicht van de baten en lasten voor 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023, met de
bijbehorende toelichting. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de voorbereidingen van de Omgevingswet.
Tot slot staat in hoofdstuk 7 de geprognosticeerde balans voor de jaren 2021 tot en met 2023.
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De omgeving: Wat willen we bereiken en wat gaan we
doen
2.1 Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU)
ODRU is een gemeenschappelijke regeling (GR) van 15 middelgrote en kleine gemeenten in de
provincie Utrecht. Los van landelijke ontwikkelingen hebben zij al eerder hun krachten gebundeld op
het gebied van het omgevingsrecht. Dit levert voor zowel de gemeenten samen, als voor elk van de
gemeenten afzonderlijk, betere garanties voor kwaliteit van de uitvoering, financiële schaalvoordelen en
vermindering van kwetsbaarheid. De Rijksoverheid heet met het Besluit omgevingsrecht 2017 bepaald
welke taken gemeenten minimaal moeten overdragen aan hun Omgevingsdienst. De ODRU is
uitvoerder van gemeentelijke VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en het kennis- en
expertisecentrum
voor
milieu
en
duurzaamheid. De ODRU in opdracht van
15 gemeenten in de provincie Utrecht. De
participerende gemeenten zijn: Bunnik, De
doen
Bilt,
De
Ronde
Venen,
IJsselstein,
Montfoort,
Oudewater,
Renswoude,
Rhenen,
Stichtse
Vecht,
Utrechtse
Heuvelrug, Veenendaal, Vijfheerenlanden,
Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
Ruim 200 vakspecialisten, variërend in
leeftijd en achtergrond,
ondersteunen
gemeenten en andere samenwerkingorganisaties zoals de veiligheidsregio, het
waterschap en de GGD bij de uitvoering van
hun milieu- en omgevingstaken. Dat doen
we met een breed aanbod van producten en
diensten op het gebied van bodem, milieu-,
bouw- en woningtoezicht, vergunningen en
meldingen, geluid en lucht, natuur- en
milieueducatie, ruimtelijke ordening, klimaat,
energie en duurzaamheid.

F I G U U R 1: M I S S I E O D R U

Onze visie luidt:
»
onze gemeenten te ontzorgen;
»
onze brede kennis en onafhankelijke positie centraal te stellen;
» vanuit een dienstverlenende houding te werken;
»
alert te zijn op politiek gevoelige dossiers en lokale verhoudingen;
» vanuit mogelijkheden te denken.
Voorop staat het denken in mogelijkheden en het helpen realiseren van initiatieven, met behoud van de
waarden in de fysieke leefomgeving.
»

Kernwaarden
Bij het werken aan de organisatie laten wij ons leiden door kernwaarden, die ons handelen naar
klanten, partners en collega's onderling bepalen:
»
Dichtbij
»
Samen
»
Deskundig
»
Objectief
»
Anticiperend
»
Maatschappelijk bewust

Pagina 5 | 37
Akkoord voorzitter:

Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begroting 2020

2.2

Beleidsontwikkelingen

Een nieuw vast onderdeel van de (ontwerp)begroting is de paragraaf met beleidsontwikkelingen. Er
wordt gebruik gemaakt van het document nieuwe ontwikkelingen (DNO). Dit delen wij vanaf 2019
periodiek met regievoerders om ambities te bepalen op de verschillende ontwikkelingen en dit tot
uitvoering te brengen. De beleidsparagraaf heeft als doel te informeren over actuele ontwikkelingen die
zich nu en in de toekomst voordoen. Deze ontwikkelingen verdelen wij onder naar Omgevingswet,
Leefbaarheid, gezondheid Ã veiligheid en Duurzaamheid. Volgens onze begrotingssystematiek nemen
wij in de begroting de baten en lasten mee vanuit de dienstverleningsovereenkomsten (DVO's).
Benodigde uren voor de toekomstige ontwikkelingen in dit document zijn daar nu niet in opgenomen.
De financiële effecten van ontwikkelingen die zijn benoemd in deze paragraaf zijn dus niet in de
begroting verwerkt, met uitzondering van de Omgevingswet (OGW) middels de bestemmingsreserve.
Wanneer in de uitvoeringsprogramma's (UVP's) wordt overeengekomen dat uitvoering wordt gegeven
aan de genoemde ontwikkelingen, worden de extra baten en lasten verwerkt middels een
begrotingswijziging.

2.2.1

Omgevingswet

Vanuit het koersprogramma bereiden wij ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet (OGW)
in 2021. De invloed van deze wet op onze organisatie en de gemeenten is groot. De OGW vraagt om
een integrale benadering/advisering met bescherming van de fysieke leefomgeving en benutting van
mogelijkheden. De samenwerking intern, met onze deelnemende gemeenten en met externe partijen
wordt steeds belangrijker. Dit leidt tot een nieuwe werkwijze die we verankeren in onze organisatie en
processen.
In het tweede kwartaal van 2019 worden scenario's uitgewerkt over de impact van de OGW. Daarin
wordt ook ingegaan op de verschuiving van taken die plaatsvindt in bevoegd gezag, onder meer van
provincie naar de gemeente. Zo krijgen we stap-voor-stap meer beeld bij het effect op de structurele
exploitatie van de ODRU na invoering van de Omgevingswet. Tevens werken we de rol van de ODRU
uit in de nieuwe instrumenten omgevingsvisie en omgevingsplan, de veranderopgave rond
informatievoorziening en kennis en vaardigheden. We doen dit in samenwerking met de gemeenten.
De OGW vraagt ons te denken in ambities, belangen en mogelijkheden. Op die verandering bereidt de
organisatie zich voor.
Via het regievoerdersoverleg, het bestuur, een separate Omgevingswet-nieuwsbrief en verschillende
themabijeenkomsten blijven de gemeenten op de hoogte van de voortgang van het programma. In april
2019 leggen we een herijkt programmaplan voor met daarin de beoogde resultaten.

2.2.2 Leefbaarheid, gezondheid Ã veiligheid
Naast de Omgevingswet zijn er andere ontwikkelingen die bouw en milieu raken, zoals bijvoorbeeld het
verbod op asbestdaken. De volgende ontwikkelingen hebben betrekking op leefbaarheid, gezondheid
en veiligheid. Vaak heeft een ontwikkeling betrekking op twee of alle drie deze onderdelen. In een
aantal, maar niet alle gevallen, worden de ontwikkelingen veroorzaakt door nieuwe wetgeving.
»

Het rijk stelt via het programma 'Impuls Omgevingsveiligheid' gelden beschikbaar om de externe
veiligheid lokaal binnen een aanvaardbaar risico te houden. Dit is een wettelijke taak en de
financiering verliep jarenlang via de provincies. Per 2020 zal het rijk de financiële middelen direct via het gemeentefonds - naar de gemeenten laten lopen. Het zijn middelen voor externe veiligheid
die gelabeld dienen te worden binnen de gemeentelijke begroting.

»

Vanaf 31 december 2024 is het bezit van een asbestdak verboden. In de provincie Utrecht zijn er
circa 25.000 asbestverdachte daken. Als we er niet in slagen de meeste eigenaren te motiveren en
te faciliteren bij het saneren van hun dak, staan we voor een enorme handhavingsoperatie. Een
proactieve houding bij de aanpak van de asbestdaken, zal ook positief doorwerken voor de
energietransitie, bijvoorbeeld het terugplaatsen van zonnepanelen. De afgelopen jaren hebben de
ODRU-gemeenten en de Provincie Utrecht er samen voor gezorgd dat het thema asbest aandacht
krijgt in onze provincie. Er is onder andere een informatieteam opgericht om het saneren van
asbestdaken regionaal aan te jagen. De volgende stap is het ontwikkelen en tot uitvoering brengen
van gemeentelijke plannen van aanpak.

Pagina 6 | 37
Akkoord voorzitter:

Akkoord secretaris:

(ontwerp)Begroting 2020

»

De ODRU ziet ook een toename van stoffen die extra aandacht vragen. Het blijkt dat deze stoffen
in geringe concentratie grote effecten op de kwaliteit van de leefomgeving hebben.
Voorbeelden hiervan zijn rubbergranulaat op sportvelden, asbest in straalgrit, lood en de casus
Barneveld, waarbij nieuwbouwwijken zijn gebouwd op vervuilde grond. Er kan stagnatie van
grondstromen ontstaan als gemeenten geen beleid maken over hoe om te gaan met nieuwe stoffen.
Onrust en meer vragen vanuit bedrijven en inwoners zullen dan zorgen voor grotere inzet van
inhoudelijk specialisten en juristen.

»

Wij (voor)zien een toenemende vraag aan de ODRU om vanuit onze expertise, zonder wettelijke
norm, te adviseren. Steeds meer activiteiten in de openbare ruimte hebben gezondheidsaspecten,
waarbij gemeenten en inwoners de ODRU om advies vragen. Voorbeelden zijn het toenemend
aantal evenementen, het mondiger worden van inwoners, instrumenten om zelf de kwaliteit van de
leefomgeving te meten en nieuwe technische installaties dankzij de energietransitie. Dit vraagt om
aanpassing van de adviezen in samenwerking en afstemming met de gemeenten. Bij geluid, licht,
trillingen, geur of lucht speelt altijd een gezondheidseffect. Het gaat hierbij om het leefbaar en
gezond houden van de openbare ruimte.

»

De ODRU voert ook wettelijk verplichte geluidssaneringsprojecten uit voor 14 eigenaar gemeenten.
Wij geven daarmee uitvoering aan de Wet geluidhinder (2012) om bewoners van huizen van voor
1986 van rechtswege gevelmaatregelen aan te bieden op kosten van het Rijk. Vanwege de
juridische complexiteit en taaiheid in de procedure met het Rijk blijkt de subsidieraming voor
procesbegeleiding onvoldoende. De ODRU heeft deskundigen aangetrokken die de specialistische
inzet in deze procedures kunnen leveren. Hiermee brengen we procedures verder en informeren
we bewoners binnen termijnen waar ze aan toe zijn. Door de extra impuls hoeven bewoners niet
langere tijd met een te hoge geluidbelasting te leven, terwijl aan hun woning gesubsidieerde
maatregelen mogelijk zijn.

Vergunningen, toezicht en handhaving
Ontwikkelingen die de gezonde fysieke leefomgeving raken, hebben direct effect op vergunningen,
toezicht en handhaving. Een aantal van deze effecten is al concreet en/of van kracht en is hieronder
beschreven.
»

Door het inwerking treden van het gewijzigde Besluit omgevingsrecht (BOR) in 2017 voldoet het
huidige VTH-beleid niet meer aan de nieuwe proces- en kwaliteitseisen. Het gemeentelijke beleid
moet worden aangevuld en herzien. Bestuurlijke instanties, die de opdrachtgevers van
omgevingsdiensten vormen, moeten volgens de wet gezamenlijk komen tot een uniformering van
hun VTH-beleid voor het verplichte basistakenpakket. In Utrecht is deze VTH-samenwerking
provinciebreed opgepakt. De ODRU is onderdeel van deze samenwerking. Aansluitend vernieuwen
we ook de risicomodule. Dit leidt in 2019 tot een nieuwe berekening van de ITH budgetten per
gemeente.

»

Agrarische en industriële inrichtingen die onder de richtlijn 'Integrated Pollution Prevention and
Control' (IPPC) vallen hebben een groot impactrisico op het milieu. In het kader van het uitvoeren
van de wettelijke taken voor IPPC bedrijven zal de ODRU in 2019 en 2020 een aantal belangrijke
acties uitvoeren. Alle IPPC-inrichtingen zullen we beoordelen op actualiteit en aanpassen aan de
vergunningsvoorschriften.

»

De publicatie van een nieuwe Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) richtlijn in 2018 voor
gevaarlijke vloeistoffen legt vast welke maatregelen en voorzieningen getroffen moeten zijn, in geval
van het gebruik van tankinstallaties voor de opslag van chemicaliën. Omgevingsvergunningen
moeten hierop worden aangepast. Hiermee garanderen we dat wettelijke maatregelen en
voorzieningen zijn getroffen om een aanvaardbaar beschermingsniveau voor de leefomgeving te
waarborgen.
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»

Ook is in november 2017 het Landelijk afvalbeheerplan (LAP3) vastgesteld. Hierdoor dient een
inventarisatie van de afvalverwerkende bedrijven plaats te vinden waarvoor een actualisatieplicht
geldt. Vervolgens bekijken we deze vergunningen op actualiteit en waar nodig passen we de
vergunningen aan op de laatste wetgeving (met name LAP3). Op basis van een lijst van
vergunningplichtige afvalverwerkers binnen ons werkgebied moet de actualisatie worden opgepakt.

»

Per 1 januari 2020 eindigt de Stoppersregeling van het Actieplan ammoniak. Dit houdt in dat alle
veehouderijen moeten voldoen aan de regels in het Besluit emissiearme huisvesting. Er is dan geen
nationaal gedoogbeleid meer voor pluimvee- en varkenshouderij waar gemeenten zich op kunnen
beroepen. De bedrijven die gebruik hebben gemaakt van de Stoppersregeling moeten op 1 januari
2020 zijn gestopt met de intensieve varkens- of pluimveetak of alle huisvestingssystemen moeten
op dat moment voldoen aan de eisen in het Besluit emissiearme huisvesting. De ODRU schrijft alle
bedrijven aan om de bedrijven die onder deze stoppersregeling vallen te informeren over deze
naderende datum en over te laten gaan tot actie. Als de vergunningen niet uiterlijk 1 januari 2020
zijn geactualiseerd, dan zullen de betreffende bedrijven in een handhavingstraject terechtkomen dat
kostbaar is voor de ODRU.

»

Tevens is relevant dat al enige jaren sprake is van de komst van de Wet kwaliteitsborging bouwen
(Wkb). Eind 2018 is er een conceptbestuursakkoord getekend en het wetsvoorstel ligt nu bij de
Eerste Kamer. Als deze wet wordt aangenomen leidt dit tot private kwaliteitsborging van
aangewezen bouwwerkzaamheden. Bij de ODRU vervalt hiermee bij de aanvraag
omgevingsvergunning de bouwtechnische toets. Hier komen andere taken voor in de plaats, zoals
de controle of de kwaliteitsborger gecertificeerd is.

»

Naast de hierboven genoemde ontwikkelingen zien we dat onze informatiepositie en de
bevoegdheid tot "binnentreden vanuit milieu" voor de gemeenten kansen biedt in de strijd tegen
ondermijning. We verwachten de komende jaren intensivering van inzet voor het opsporen van
ondermijning. Dit zijn acties die veel tijd kosten in de voorbereiding en de uitvoering in
samenwerking met onze handhavingspartners.

2.2.3

Duurzaamheid

Voor gemeenten en daarmee ook de ODRU is er een aantal ontwikkelingen met betrekking tot
duurzaamheid.
»

Met de komst van de Wet Voortgang Energietransitie (2018) is per 1 juli 2018 de verplichting
vervallen om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het aardgasnetwerk. Vanaf 2020 gelden nieuwe
normen voor het meten van energiezuinigheid. De nieuwe 'BENG'-norm (Bijna Energie Neutrale
Gebouwen) leidt tot andere wettelijke eisen die voor alle nieuwbouw gaan gelden. Over deze en
andere ontwikkelingen stellen inwoners, bedrijven en gemeenten vragen aan de ODRU. Dit zijn
inhoudelijke vragen over regelgeving, maar ook wat de consequenties zijn voor bouwplannen en
hoe je aardgasvrij kunt bouwen. Dit leidt tot meer specialistische inzet.

»

Een andere ontwikkeling is de Informatieplicht. Grote bedrijven zijn al langer verplicht erkende
energiebesparende maatregelen te treffen die zich in vijf jaar terugverdienen. De informatieplicht
leidt ertoe dat bedrijven per 1 juli 2019 om de vier jaar het bevoegd gezag moeten rapporteren over
maatregelen die zij getroffen hebben en wat hun jaarverbruik aan energie is. Hiermee wordt het
besparingspotentieel inzichtelijk en kan er gericht worden gehandhaafd op bedrijven die niet aan de
wettelijke eisen voldoen.
Daarbij is er het landelijk (ontwerp)Klimaatakkoord van 21 december 2018. Hieruit volgen nu al

»

werkzaamheden. Zo betreft Regionale Energie Strategie onder andere een opgave voor gemeenten
om duurzame energie op te wekken. De ODRU is betrokken bij het regionale overleg en bij de
werkzaamheden die hieruit voortkomen voor gemeenten. Ook krijgen gemeenten de taken om de
bestaande wijken aardgasvrij te maken. Hiervoor moet iedere gemeente voor 2021 een transitievisie
warmte opgesteld hebben. De ODRU ondersteunt de gemeente bij de voorbereidingen.
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»

»

De energietransitie leidt ook tot meer energiesystemen in de bodem. Voor een effectieve en
optimale benutting van deze bron is het noodzakelijk dat gemeenten hierop beleid ontwikkelen.
Deze beleidsontwikkeling vergt de inbreng van kennis en kunde over de bodemkwaliteit,
beschermingsgebieden en bodemopbouw. De relevantie van dit thema hangt vooral samen met de
nieuwbouwopgave van gemeenten en de aanpak van bestaande woningen.
Vanuit onze natuur- en duurzaamheidscommunicatie is er een aantal ontwikkelingen dat leidt tot
aanpassingen in het product en /of adviesaanbod. Zo zijn (basis)scholen vanaf 2020 verplicht om
Wetenschap en Techniek op te nemen in het curriculum. Ook leidt de afloop van de
raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 ertoe dat financiering wegvalt op het gebied van extra
aanpak van zwerfafval. Ondertussen leidt de circulaire economie ertoe dat de VANG-opgave (Van
Afval Naar Grondstof) voor alle gemeenten groter wordt.

2.2.4

Conclusie

De genoemde ontwikkelingen leiden in veel gevallen tot meer of minder benodigde uren en/of een
verschuiving van accenten. In de begroting 2020 zijn deze ontwikkelingen niet financieel verwerkt, tenzij
de dienstverleningsovereenkomsten hierop zijn aangepast. Wanneer projecturen worden opgenomen
in de uitvoeringsprogramma's zal het effect van de ontwikkelingen zichtbaar worden gemaakt door
middel van een begrotingswijziging. In voorbereiding op 2020 worden de benoemde ontwikkelingen met
de regievoerders van de gemeenten gedeeld en zijn we samen in gesprek om ambities op de
ontwikkelingen te bepalen, afspraken te maken, die vast te leggen in DVO's en UVP's en hier vanaf
2020 uitvoering aan te geven.
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3

Wat mag het kosten

3.1 Financiering
De financiële exploitatie van de ODRU is gebaseerd op de bijdragen van de eigenaar gemeenten. Die
kent op dit moment de vorm van inputsturing: per gemeente worden de te maken uren afgesproken, er
wordt vooraf één vast uurtarief afgesproken (via de Kadernota) en daarmee is de bijdrage van elke
gemeente bekend, evenals bijna alle inkomsten voor de ODRU begroting. Op jaareinde wordt een
afrekening gemaakt op basis van de werkelijk gerealiseerde uren.
Figuur 2 geeft de systematiek van begroten grafisch weer.
Kadernota
Bepaling uurtarief o.b.v. loon s prijsontwikkeling

Baten vanuit DVO
•Dekking voorvaste formatie en
vaste kosten

1. Begroting

Budgettair
Extra b a t e n d.m.v. vastste

2. Begrotingswijziging

UVP (7D& tot809Ė o.b.v. histor ische
sal
D e k k i n g v ű ű r extra in t e h u r e n
c a p a c i t e i t o m p r o d u c t i e te
rea I5eren
meer kans op
positief resultaat
Meer realisatie UVP (20^ tot 30?á)
dan begroot o.b.v. standaard tarief

3. Aanvullende baten

[incidentele) Aa nvu I lende projecten
o.b.v. lũ/o aanvullend tarief
Dekking voor incidentele e r
onverwachte kosten

Bestuurs r a p p o r t a g e
Verantwoording van middelen, uren a Prognose
F I G U U R 2: B E G R O T I N G S M E T H O D I E K BIJ DE ODRU

1.

Jaarlijks wordt een begroting opgesteld op basis van de gegarandeerde (G) gecontracteerde
uren die voor onbepaalde tijd per gemeente zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst
(DVO). De formatie en vaste kosten zijn hierop afgestemd, de begroting is zo tenminste
budgettair neutraal. Dit geeft een stabiele financiële basis voor de ODRU en de gemeenten.

2.

Afhankelijk van de rechtmatigheid en noodzaak wordt jaarlijks een begrotingswijziging (BGW)
gemaakt. In de begrotingswijziging worden extra baten vanuit de vastgestelde UVP's (T+Puren) opgenomen tegen het afgesproken basistarief. Hierdoor ontstaat dekking voor incidentele
lasten, voornamelijk in te huren capaciteit om de productie te realiseren. De BGW wordt
opgesteld met een mate van voorzichtigheid. Hiermee wordt bedoeld dat niet alle extra
gecontracteerde UVP-uren worden opgenomen, maar gemiddeld 800o van de extra uren. De
systematiek van BGW draagt bij aan de financiële solide basis. M ocht er onverhoopt iets minder
worden gerealiseerd en zijn er dus minder inkomsten, dan staan daar vanuit dit
voorzichtigheidsbeginsel geen uitgaven tegenover die tot een negatief resultaat kunnen leiden.

3.

Naast de DVO (G-uren), UVP (T+P uren) is het gebruikelijk dat in het lopende jaar de gemeente
of andere opdrachtgevers aanvullende taken afnemen bij de ODRU. Voor deze aanvullende
uren wordt het basistarief met een opslag van 1 0 0 gehanteerd.
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Daarnaast is het mogelijk dat er meer UVP uren worden gerealiseerd dan vooraf gecalculeerd,
omdat deze UVP uren voorzichtig worden begroot (+/-800). De aanvullende baten geven
dekking voor inhuur van tijdelijke capaciteit, de organisatie van deze inhuur en onvoorziene
kosten.

3.2 Financiële uitgangspunten (ontwerp)begroting 2020
De (ontwerp) begroting 2020 van ODRU is opgesteld met inachtneming van de vereisten van het Besluit
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). Cijfermatig vormen de Kadernota 2020
en de meerjarenbegroting 2020-2022 de basis voor het opstellen van de (ontwerp)begroting 2020.
Hierbij is, in lijn met de wijze van begroten in eerdere jaren de basisbegroting (formatie en kosten)
afgestemd op de zekere omzet. Evenals vorig jaar en in het kader van rechtmatigheid wordt jaarlijks
een begrotingswijzing opgesteld waarmee we materiële wijzigingen formaliseren en toevoegen aan de
vastgestelde begroting. De meerjarenbegroting 2021-2023 van de ODRU is opgesteld onder de
verantwoordelijkheid van de directeur en het dagelijks bestuur.
De (ontwerp)begroting 2020 borduurt voort op de huidige manier van begroten (zie figuur 2.). De
producten- en dienstencatalogus (PDC) is de basis voor de vertaling van de DVO in de jaarlijkse
uitvoeringsprogramma's (UVP). Het aantal uren uit de DVO's vormt de basis voor de toegestane
formatie. De ODRU werkt met een flexibele schil binnen de toegestane formatie heen. Binnen de
verschillende taakvelden, is er nadrukkelijk aandacht voor de juiste inzet van in te huren personeel in
relatie tot het vaste personeel. Dit is mede gerelateerd aan de aard en omvang van de aanvullende
omzet.
Alle bedragen in de begroting zijn exclusief BTW. De ODRU is door de Belastingdienst aangemerkt als
ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. Hierdoor worden alle facturen die de ODRU
voor haar dienstverlening verzendt, verzwaard met het vigerende tarief voor de omzetbelasting. De
ODRU kan zelf geen beroep doen op het BTW Compensatiefonds. Verder is in 2016 het officiële
standpunt van de Belastingdienst ontvangen dat de ODRU géén activiteiten verricht die
vennootschapsbelasting (VpB) plichtig zijn. Het beleid is er op gericht om ook in 2020 en de jaren daarna
geen activiteiten te verrichten die niet vrijgesteld zijn van VpB.
Voor 2020 is uitgegaan van een gegarandeerde omzet vanuit de eigenaar gemeenten van 152.813
gegarandeerde uren en 3.742 tijdelijke en projecturen.
De belangrijkste gehanteerde kaders vanuit de vastgestelde Kadernota 2020 zijn:
»
»
»
»

de meerjarenkaders uit de begroting 2019 vormen de basis voor de (ontwerp)begroting 2020;
voor de (ontwerp)begroting 2020 wordt uitgegaan van de zekere gecontracteerde omzet;
het vastgestelde formatieplan is doorgerekend op basis van het maximum schaalniveau
conform CAO en verwachte loonontwikkeling van 2,500) voor 2020;
de meerjarenbegroting is opgesteld in zogenaamde constante prijzen. Er is geen loon- of
prijsaanpassing verwerkt voor de jaren na 2020.

Het tarief voor 2020 is vastgesteld op C 92,50 per uur.
Naast de normale bedrijfsuitoefening wordt in deze begroting nadrukkelijk ingegaan op de voorbereiding
van de Omgevingswet. Dit is opgenomen in hoofdstuk 6.

3.3 Financiële ontwikkeling
Het DB, management en de organisatie van de ODRU zijn er van doordrongen dat naast een goede
dienstverlening, efficiency en kostenbesparing van groot belang zijn. De gemeenten zijn de afgelopen
jaren enerzijds geconfronteerd met bezuinigingen op en de herijking van het gemeentefonds en
anderzijds met nieuwe taken voortvloeiende uit decentralisaties (onder andere jeugdzorg,
participatiewet en AWBZ).
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Ook de komende jaren krijgen gemeenten te maken met veel extra taken en budgettaire beperkingen.
De ODRU zal zich aan de lastenkant daarom moeten beperken tot de noodzakelijke en wettelijke
verhogingen voortvloeiend uit de huurcontracten, arbeidscontracten en CAO stijgingen.
Loonkosten vormen voor de ODRU het hoofdbestanddeel van de kosten. Voor de (ontwerp)begroting
2020 is uitgegaan van een loonkostenstijging van 2,500) (conform de Kadernota 2020). De overige
kosten zijn waar nodig aangepast aan de recente ontwikkelingen. Bij de huisvestingskosten is rekening
gehouden met de uitbreiding van ruimte als gevolg van de groei van de organisatie in 2019. De
indexering van de huur- en servicekosten en de kapitaallasten zijn doorgerekend op basis van het
investeringsplan (bijlage 2) en bij IT wordt er rekening gehouden met een nieuw IT-beheer contract. De
grafiek geeft de onderliggende verdeling weer van de begrote kosten in 2020.

I Directe personeelskosten
m Inhuur derden
m Indirecte personele lasten
Bestuurskosten
M Algemene kosten
B Huisvestingskosten
m Kapitaallasten
I Diversen

FIGUUR 3: KOSTENVERDELING (ONTWERP)BEGROTING 2 0 2 0

»

Tariefontwikkeling
Het uurtarief zoals opgenomen in de (ontwerp)begroting 2020 is gebaseerd op de totale kosten,
verminderd met de 'niet-uren gerelateerde opbrengsten', gedeeld door het aantal door de eigenaar
gemeenten toegezegde uren (156.555 = 152.813 G-uren + 3.742 T+P-uren).
In onderstaande tabel is de tariefontwikkeling van de afgelopen vier jaar opgenomen. De stijging
van het tarief maakt een aanzienlijke sprong. Afgelopen jaren was de groei beperkt, maar vanaf
2017 zit de economie weer in de lift en zien we dit terug in de kosten ontwikkelingen.
Rekening houdend met de nacalculatie voor 2018 en voorlopige nacalculatie voor 2019 van
respectievelijk + 0 . 7 6 0 en + 1 . 0 8 0 volgens de systematiek in de kadernota (zie tabel 4) stijgt het
tarief voor 2020 daardoor met 4,240o. Naast de reguliere loon- en prijscompensatie heeft de ODRU
met 1 euro het tarief gereduceerd. Dit is mede mogelijk door behaalde efficiëntievoordelen. Het
tarief komt daarmee uit op: C 92,50. Voor uren boven de in de contracten vastgelegde uren (veelal
aanvullende opdrachten) geldt een opslag van 1 0 0 .
Tarief
ontwikkeling
2017

84,25

2018

85,50

2019

89,75

2020

92,50

TABEL 2 : TARIEFONTWIKKELING

2017

2018

2019

2020

F I G U U R 4: O N T W I K K E L I N G UURTARIEF
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Medio 2019 verwachten wij dat de eigenaar gemeenten ons meer duidelijkheid kunnen verschaffen
over de extra af te nemen aantal uren (projecturen en tijdelijke uren) voor 2020. In een
begrotingswijziging zullen de financiële consequenties van de eventueel meer af te nemen uren
afzonderlijk aan het AB worden voorgelegd.
»

Loon- en prijsontwikkeling
De voor- en nacalculatie op de methodiek van loon- en prijsontwikkeling die in 2016 is
geïntroduceerd, wordt gehandhaafd. Hiermee voorkomen we dat ieder jaar een intensieve
discussie moet worden gevoerd over de aanpassing van de tarieven.
Hierdoor is een reële aanpassing van de tarieven niet mogelijk. Doordat er ieder jaar een
nacalculatie wordt gedaan op de eerdere voorcalculatie en het verschil wordt verrekend met de
nieuwe tarieven voor het nieuwe begrotingsjaar vallen de tarieven over een langere periode nooit
hoger uit dan de gerealiseerde loon- en prijsontwikkeling.
Jaar t

Jaart+1

Jaart+2

Voorcalculatie lonen t+2 reëel

Voorlopige nacalculatie loonvoet

Definitieve nacalculatie gerealiseerde

verwachte ontwikkelingen

s e c t o r o v e r h e i d (CPB)

o n t w i k k e l i n g l o n e n (cao)

Voorcalculatie prijzen t+2 reëel

Voorlopige nacalculatie

Definitieve nacalculatie c o n s u m e n t e n

verwachte ontwikkelingen

c o n s u m e n t e n p r i j s i n d e x c i j f e r (CPI)

p r i j s i n d e x c i j f e r (CPI)

TABEL 3 : L O O N - EN PRIJSONTWIKKELINGSMETHODIEK

De volgende gegevens zijn conform de Kadernota 2020. In het gehanteerde rekenmodel voor de
ODRU zijn deze mutaties verwerkt tot en met 2019. In de Kadernota 2020 is voorgesteld om de
voorcalculatie voor de verwachte loonontwikkeling in 2020 op 2,50 te zetten en die voor de
prijsontwikkeling ook op 2 0 . Dit is in lijn met de lange termijn visie van het CPB. Die verwacht
namelijk dat de economische groei de komende jaren blijft aanhouden. De bovenstaande
percentages zijn in tabel 4 weergegeven.
2018
Voor- en nacalculatie

Lonen

Prijzen

2019
Gewogen

schatting Kadernota
Voorlopige Nacalculatie

2,70 zb

1,40%/Ü

2,44%/Ü

Werkelijke nacalculatie

3,60 zo

1,60%/Ü

3,20%/D

Loon correctie

0,90?ž

Prijs c o r r e c t i e

0

0

Lonen

Prijzen

2020
Gewogen

Lonen

Prijzen

2 , 5 0 O /

2 , 0 0 O /

2,00%/D

1 , 4 0 O /

1 , 8 8 O /

3,10%/D

2 , 4 0 O /

2 , 9 6 O /

Tarief
Gewogen

2020

2 , 4 0 O /

1,10?ž
0,20?ž

G e w o g e n L/P
T A B E L 4: BEREKENING V O O R - EN N A C A L C U L A T I E ( B R O N : KADERNOTA 2020)

3.4 Effecten uitvoering Koers 2015-2018 op de (ontwerp)begroting 2020
De ODRU kent een gezonde structurele financiële exploitatie en zal die naar verwachting ook de
komende jaren vasthouden. We onderkennen wel dat er, met het oog op de geschetste ontwikkelingen
in de komende jaren, beperkte financiële ruimte is voor de incidentele uitgaven voor de voorbereiding
op de Omgevingswet, als onderdeel van de Uitvoering Koers.
Voorgesteld wordt om ook de komende exploitatieresultaten in 2019 en 2020 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve. In tabel 5 is een overzicht opgenomen van het verloop van de
bestemmingsreserve Uitvoering Koers.
In de periode 2015-2018 is er veel bereikt. Terwijl de organisatie zich ontwikkelde bleef de uitvoering
van taken groeien. De productie in uren steeg van ruwweg 130.000 naar 176.000 in 2018. De ODRU is
op orde, financieel gezond, de organisatie is in control en volop in ontwikkeling. In het nieuwe koersplan
2019-2022 leveren wij aantoonbare verbeteringen in de kwaliteit van onze dienstverlening. We brengen
de informatievoorziening en de bedrijfsvoering op het hogere professionele plan dat past bij de
toegenomen omvang van de organisatie en waarmee we voorbereid zijn op de Omgevingswet.
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Vanaf 2020 willen wij in staat zijn om uit de reguliere exploitatie, middelen te genereren om de verdere
ontwikkeling van de organisatie mogelijk te maken. Wij creëren hiervoor de ruimte door de efficiency
voordelen die worden behaald met de investeringen in het verbeteren van de kwaliteit en
procesverbetering te besteden aan verdere innovatie van de dienstverlening en onze werkprocessen.
In deze (ontwerp)begroting zijn ook een aantal investeringen ten behoeve van de ontwikkeling verwerkt.
Dit levert een extra structurele lasten op, maar wij kunnen dit opvangen binnen de reguliere exploitatie
kosten.
Uitvoering Koers

toevoeging

onttrekking

saldo
reserve
-

2017
Resultaat 2016

738.534

Kosten 2017

497.132

2018
Bestemming resultaat 2017
Kosten 2 0 1 8
Bijdrage g e m e e n t e n 2018

241.402
238.127

-

-

587.684

442.250

-

-

438.722

106.927

-

-

-

-

193.900

191.601

-

-

-

2019
Kosten 2019
Bestemming resultaat 2018
Bijdrage g e m e e n t e n 2019

334.095

2020
Kosten 2 0 2 0
Bestemming resultaat 2019
Bijdrage g e m e e n t e n 2020

1.717

2.299

Totale last

-

2021
Totaal

299

1.717.439

1.717.439

I
I
I
I

1

Totale dekking

Exploitatie ODRU
Bestemmingsreserve Uitvoering Koers
Bijdrage Gemeente
Incidentele last

T A B E L 5: V E R L O O P O V E R Z I C H T B E S T E M M I N G S R E S E R V E UITVOERING KOERS
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4

Paragrafen

Dit hoofdstuk bevat de verplichte paragrafen volgens het BBV.

4.1 Treasury paragraaf / financiering
In 2017 is het treasurystatuut door het AB vastgesteld. Hierin staat beschreven op welke wijze ODRU
inhoud geeft aan treasury en financiering. ODRU beperkt de interne liquiditeitsrisico's door de treasury
activiteiten te baseren op informatie waarmee een korte termijn liquiditeitsprognose opgesteld kan
worden. Valutarisico's zijn bij ODRU uitgesloten door uitsluitend leningen te verstrekken, aan te gaan
of te garanderen in euro's.
Bij ODRU is er in de liquiditeit sprake van een vast patroon voor wat betreft de inkomsten. Dit heeft te
maken met de voorfacturatie per kwartaal. Jaarlijks maken we een liquiditeitsprognose. Deze maakt
inzichtelijk wat de verwachte liquiditeitspositie in het jaar zal zijn. Bij ODRU is sprake van een strakke
controle op de uitstaande vorderingen. Het betalingsgedrag van de eigenaar gemeenten is de goed. Dit
heeft er mede toe bijgedragen dat de liquiditeitspositie goed is.

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.2.1

Weerstandsvermogen

In december 2018 heeft het AB de geactualiseerde notitie weerstandsvermogen en risicomanagement
vastgesteld. Volgens de gemeentelijke regelgeving dient de omvang van het weerstandsvermogen
gerelateerd te zijn aan de omvang van de risico's die de organisatie loopt. In de vastgestelde notitie zijn
deze risico's in kaart gebracht. Op grond van in de notitie uitgevoerde berekeningen (zie tabel:
kwantificering risico's) dient het weerstandsvermogen minimaal C 700.000 (weerstandsratio van 1,0) te
zijn om alle voorziene risico's op te vangen, zonder de exploitatie in gevaar te brengen. Aangezien
inventariseren en wegen van risico's een subjectieve aangelegenheid is, een aantal risico's structureel
van aard is en een aantal risico's wellicht nog niet in beeld is, heeft het AB besloten voor het gewenste
niveau van het weerstandsvermogen een ratio van 1,5 aan te houden. Dit komt neer op een gewenst
weerstandsvermogen van C 1.050.000.
Jaarlijks worden de risico's geactualiseerd. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten in de omvang van het
aan te houden weerstandsvermogen. De jaarlijkse notitie weerstandsvermogen wordt in het najaar
opgesteld.

4.2.2

Risicobeheersing

In de geactualiseerde notitie weerstandsvermogen heeft ODRU de beheersing van risico's meer vorm
gegeven via uit te voeren interne controles. In november 2018 heeft het DB in dit verband het
geactualiseerd (verbijzonderd) intern controleplan ((VB)IC) vastgesteld. Hierin staan de uit te voeren
activiteiten om de getrouwheid en rechtmatigheid van de interne beheersing binnen de ODRU te toetsen
en daarmee te waarborgen.
Bij de uitwerking van de interne controleactiviteiten krijgen de onderdelen met het grootste risico de
meeste aandacht. Hierbij is een risico-inschatting gemaakt op basis van impact en waarschijnlijkheid.
Hieronder treft u de uitwerking aan van de in de notitie opgenomen risico's.
De risico's die in tabel zijn opgenomen bevatten risico's die binnen het risicoprofiel van de ODRU vallen
en redelijkerwijs kwantificeerbaar zijn. Er is een aantal risico's dat direct voortvloeit uit de operationele
werkzaamheden van de ODRU (a t/m f), een aantal risico's (g t/m i) die voortkomen uit de
marktontwikkeling en de economische groei en tot slot risico's die voortkomen voort uit de vernieuwde
wet- en regelgeving (j t/m l). De risico's vanuit de vernieuwde wet- en regelgeving en economische
ontwikkelingen hebben we per heden waar mogelijk getracht te kwantificeren. De onzekerheden zijn
hier echter groot te noemen.
Ten opzichte van de vastgestelde notitie weerstandsvermogen in december 2018 zijn er geen
wijzigingen opgetreden.
De huidige actuele risico's uit de notitie weerstandsvermogen zijn in tabel 6 weergegeven inclusief de
kwantificering van deze risico's.
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Risico's

Beheersingsmaatregel

a. Hoger ziekteverzuim d a n d e n o r m

I/S*

Strategisch personeelsbeleid, regeling

Onder deaandacht brengen van bestuur en

Protocol en instructie o m contact t e vermijden

e. B e r e k e n i n g s m e t h o d i e k u u r t a r i e f
(loon- en prijsindexatie)

H e t e f f e c t o p n e m e n in d e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g

f. I n b e d d i n g v a n n i e u w e t a k e n n.a.v.

Begeleiding m e d e w e r k e r s en m o n i t o r i n g o p

taakoverdracht

voortgang

g. B e s c h i k b a a r h e i d d e s k u n d i g p e r s o n e e l

x C 1.000

215

2 5 O /

54

162

5 0 O /

81

20

1 0 0 O /

20

250

W o

25

250

50o/

125

120

5 0 O /

60

100

75%/Ü

75

S

deelnemende gemeenten

d . Risico o p c l a i m a s b e s t s l a c h t o f f e r s

Restrisico

X

S

'generatiepact'

c. V e r h o u d i n g DVO f UVP

Kans

S

Sturing o p het verzuimbeleid

b. P e r s o n e l e f r i c t i e k o s t e n

Risico
x C 1.000

S
S

I

Strategisch personeelsbeleid, Young

I

professional p r o g r a m m a

h. S t i j g i n g v a n d e i n h u u r t a r i e v e n

Tijdig contracten voor langere tijd afsluiten

I

150

50o/

75

i. C o n j u n c t u u r g e v o e l i g h e i d

Tijdig c o m m u n i c a t i e en afspraken m e t d e klant

I

180

250/

45

j. Informatiebeveiliging f voorziening

Actieve sturing en monitoring

S

560

250/

140

Goede planning en projectmanagement

I

350

Pm

S

k. I m p l e m e n t a t i e o m g e v i n g s w e t
l. U i t v o e r i n g o m g e v i n g s w e t

-

Pm

Pm

Pm

Totaal restrisico
* I = INCIDENTEEL i S =

700
STRUCTUREEL

TABEL 6: OVERZICHT RISICO'S

4.2.3 Financiële Kengetallen
Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of
de

balans

en

kunnen

helpen

bij de

beoordeling

van de financiële

positie van de O D R U .

Deze

kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de ODRU beschikt om structurele en
incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. De kengetallen bedoelt in artikel 1 1 , tweede lid,
onderdeel d uit het BBV, zijn in de onderstaande tabel berekend en toegelicht en zijn afgeleid uit de
geprognosticeerde balans over meerdere jaren (zie hoofdstuk 7). Zie voor een nadere toelichting ook
bijlage 4.

Kengetallen
Netto schuldquote

Realisatie

Bijgestelde

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2018

Begr. 2 0 1 9

2020

2021

2022

2023

-6.000/

-3.140/

- 1 , 4 4 O /

-3.140/

- 1 , 4 4 O /

- 1 , 7 8 O /

-1.990/

- 1 , 8 0 O /

9 , 3 7 O /

1 0 , 4 3 O /

1 0 , 8 7 O /

1 1 , 3 0 O /

- 1 , 7 8 O /

-1.990/

- 1 , 8 0 O /

Netto schuldquote gecorrigeerd
voor alle verstrekte leningen
Solvabiliteitsratio
Grondexploitatie
Structurele e x p l o i t a t i e r u i m t e
Belastingcapaciteit

-6.000/
1 3 , 4 9 O /

n.v.t.
9 , 1 7 O /

n.v.t.

1 1 , 3 5 O /

n.v.t.
1 , 1 3 O /

n.v.t.

n.v.t.
0 , 6 0 O /

n.v.t.

n.v.t.
0 , 6 0 O /

n.v.t.

n.v.t.
0 , 2 4 O /

n.v.t.

n.v.t.
0 , 2 4 O /

n.v.t.

T A B E L 7: FINANCIËLE KENGETALLEN

»

Netto schuldquote
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de ODRU ten opzichte van de
eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de
aflossingen op de exploitatie. Zoals uit de tabel is af te lezen is de quote licht negatief.
Dit houdt in dat het saldo van de kortlopende schulden iets lager is dan de financiële activa. De
verklaring hiervoor is dat een aanzienlijk deel aan overlopende passiva bestaat uit ontvangen
voorschotbedragen en de huurkorting.
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»

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
De ODRU heeft geen verstrekte leningen, waardoor het kengetal niet afwijkt van het eerste
kengetal, de netto schuldquote.

»

Solvabiliteitsratio
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin De ODRU in staat is aan haar financiële verplichtingen
te voldoen. Hoe hoger de ratio, hoe groter de weerbaarheid van De ODRU. Net als het eerste
kengetal zal de solvabiliteit in de meerjaren raming toenemen, wat de financiële weerbaarheid van
de ODRU ten goede komt.

»

Grondexploitatie
De ODRU exploiteert geen grond, waardoor dit kengetal niet van toepassing is.

»

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de
structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief
percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder
de rente en aflossing van een lening) te dekken. Het percentage daalt de komende jaren, hetgeen
betekent dat de ODRU minder marge heeft om met de structurele baten de structurele lasten op
kunnen vangen.

»

Belastingcapaciteit
Dit kengetal is niet van toepassing voor de ODRU, omdat ze zelf geen belastingen int.

4.3

Bedrijfsvoering Ã personeel
4.3.1 Bedrijfsvoering

Het Bedrijfsbureau levert een belangrijke toegevoegde waarde voor de uitvoering van onze primaire
processen door op een proactieve en professionele wijze de ondersteuning te leveren die nodig is voor
de realisatie van de doelstellingen van de organisatie. Sterker nog: onze organisatie moet zich zo
ontwikkelen dat het fundament gelegd is om een verdere groei van de dienstverlening door de ODRU
aan de eigenaar gemeenten mogelijk te maken.
We brengen de informatievoorziening en processen op het hogere professionele plan dat past bij de
toegenomen omvang van de organisatie en waarmee we voorbereid zijn op de Omgevingswet. Hiervoor
is inmiddels een plan opgesteld voor de periode 2019 - 2022. In deze periode ligt het accent op het
meer en beter gebruiken van informatie, afkomstig uit de kernapplicaties. Dit levert immers meer en
beter inzicht in de prestaties van de ODRU. Hiermee versterken we onze positie als kenniscentrum en
leggen we een belangrijke basis voor de ontwikkeling van kengetallen en (Kritische) Prestatie
Indicatoren.
ICT is een steeds belangrijker factor bij het leveren van diensten door de ODRU. Op de korte termijn zit
dit vooral in een uniforme werkwijze die zoveel mogelijk wordt ondersteund door goede ICT middelen.
De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 brengt extra eisen met zich mee zoals het zoveel
mogelijk automatiseren van het aanvraagproces van vergunningen. Daarnaast is het hebben van
kwalitatief goede informatie een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van toezicht.
In het plan zijn de volgende thema's beschreven:
»

»

Digitalisering van documentenstromen
Digitaal ontvangen, versturen, archiveren en vernietigen van alle documenten. Volledig transparant
maken waar stukken te vinden zijn en documenten snel toegankelijk maken.
Sturing, Monitoring Ã Verantwoording
Medewerkers en afdelingshoofden de middelen geven om het eigen werk c.q. dat van de gehele
afdeling te kunnen sturen op basis van informatie over het proces en uitkomsten van het proces.
Bij planning Ã control wordt geïnvesteerd in het genereren van meer integrale
managementinformatie en procesmanagement. Voor de realisatie van deze doelen is koppeling
tussen ontwikkeling van informatiemanagement, digitalisering van processen en data analyse
belangrijk.
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»

»

»

Processen I continu verbeteren
De ODRU als lerende organisatie, waarbij iedereen continu aandacht heeft voor het verder
optimaliseren van processen. Uitgangspunt hierbij is dat we een eenduidig procesmodel hebben
met zo min mogelijk afwijkingen voor de individuele gemeenten en de interne afdelingen.
Geografische informatie
Alle informatie binnen de ODRU is geografisch te relateren. Dit maakt het mogelijk om alle
informatie ook via een geografische applicatie te benaderen en eventueel te muteren. De geo
applicatie zal een centrale rol krijgen in het eenvoudig toegankelijk maken van onze informatie en
daarmee het gelijk speelveld voor burgers en bedrijven en de overheid.
Overige ICT onderwerpen
Hierbij moet worden gedacht aan: data kwaliteit (zorgen dat de data integer, beschikbaar en veilig
is) en voldoet aan de eisen voor wat betreft de informatiebeveiliging, archiefeisen en AVG en het
verder professionaliseren van het ICT-beheer.

4.3.2 Personeel
Bij de ODRU wordt al enkele jaren gewerkt met strategische personeelsplanning. Strategische
personeelsplanning is: het continu voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de
instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Dit dient om de personen met de juiste kwaliteiten,
kosten en flexibiliteit op de juiste momenten aanwezig zijn op de juiste plaats in de organisatie, om de
activiteiten uit te kunnen voeren, die benodigd zijn voor het behalen van de strategische doelen. De te
behalen doelen zijn uitgewerkt en uitgedrukt in streefwaarden (Kritische Prestatie Indicatoren KPI).
Vanaf 2017 wordt er gewerkt met deze streefcijfers (KPI's) die ook in 2020 zullen worden nagestreefd.
In 2019 en in 2020 zal de aandacht van het personeelsbeleid met name worden gericht op het invullen
van de formatie en verjongen van de organisatie. De grootste uitdaging is op het gebied van het
aantrekken van gekwalificeerd personeel. Door de economische ontwikkelingen is de druk op de
arbeidsmarkt hoog. De ODRU heeft door de diverse taakoverdrachten een grote opgave om vacatures
in te vullen. Dit is een risico voor de ODRU en ook zodanig opgenomen in de risicotabel (tabel 6).

KPI

KPI t s t r e e f w a a r d e

1.

Bezettingsgraad t.o.v. formatie

2.

Doorstroming naar andere functie

Streefwaarde

R e s u ltaat

R e s u ltaat

2017

2018

90o/
7 , 5 O /

3.

Generatie index c o n f o r m landelijk g e m i d d e l d e

4.

A a n t a l YP in d i e n s t < 3 0 j a a r

5.

Aantal m e d e w e r k e r s dat een opleiding/cursus heeft gevolgd

950/
8 , 3 O /

8 9 O /
1 0 , 4 O /

1,1

1,15

1,25

2 a 3

13

12

70-75%/Ü

8 7 O /

82o/

TABEL 8:KENGETALLEN STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING

De personele formatie groeit in 2019 van 128,5 fte naar 146,51 fte. Dit wordt met name veroorzaakt
door taakuitbreiding van De Ronde Venen en Vijfheerenlanden. De verwachting is dat de formatie in
2020 niet zal afwijken van de gewijzigde begroting in 2019. Het percentage overhead wijkt in 2020
nauwelijks af van de situatie in 2019 (zie tabel 9).

Onderdeel
(in fte)

Uitvoering
Overhead
Totaal

begroting

X

2019

100,40

bijgestelde
begr. 2 0 1 9

78o/

115,05

X

790/

begroting
2020
115,05

X

790/

28,10

2 2 O /

31,46

2 1 O /

31,46

2 1 O /

128,50

100X

146,51

100X

146,51

100X

T A B E L 9: FTE V E R H O U D I N G P R O D U C T I E Ã O V E R H E A D
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»

Flexibilisering
De ODRU streeft er naar om een flexibele organisatie met beperkte financiële risico's te zijn voor
de eigenaar gemeenten. De personeelsplanning dient goed aan te sluiten bij de DVO's, die met de
eigenaar gemeenten zijn afgesloten. Deze bepalen de financiële ruimte van de ODRU; zorgvuldige
personeelsplanning en realisatie van de planning is van het grootste belang om aan de
overeengekomen verplichtingen te voldoen.
De DVO's vertalen zich in Uitvoeringsprogramma's (UVP). Daarmee zijn zowel de financiële ruimte,
als de verplichting ten aanzien van de te leveren diensten op voorhand bekend.
Hierbij maakt ODRU zelf keuzes over de inrichting van de organisatie en de verdeling van de
beschikbare formatieruimte. Hierbij wordt de begroting opgesteld op basis van de vaste contracten
en zoals hierboven aangegeven is daar de formatie op afgestemd. In de praktijk is de formatie nooit
volledig ingevuld en wordt het vrijkomende budget toegevoegd aan het inhuurbudget.

»

Ontwikkeling
Als kennisintensieve hoogwaardige uitvoeringsorganisatie is kwaliteit van de medewerkers een
eerste, minimale vereiste voor een kwalitatieve uitvoering van de dienstverlening. Voor een deel
worden deze vereisten opgelegd (kwaliteitscriteria 2.1), voor een deel is dit een zelf gestelde
ambitie van de organisatie.
De basis voor kwaliteit is het beschikken over de juiste vakkennis. Kennis als vereiste dus, maar
dat is nog niet voldoende. Goede inzet van kennis is pas mogelijk als de medewerkers ook
beschikken over de benodigde competenties. Enerzijds betreft dat ervaring en vaardigheden,
anderzijds houding en gedrag. In het kader van de Strategische Personeelsplanning is er voor de
komende jaren een ontwikkelingsbeleid geformuleerd dat uitdrukking geeft aan de nog te
ontwikkelen kennis en competenties, zodanig dat de organisatie ook in de toekomst aan haar
verplichtingen kan voldoen (minimale vereiste) en een fundament biedt voor het gestalte geven
aan haar ambities. Alle medewerkers dienen minimaal te voldoen aan de kennisvereisten voor hun
eigen functie. Daarnaast zal de ODRU investeren in de ontwikkeling van competenties en
persoonlijke ontwikkeling. De competenties dienen ook minimaal op voldoende niveau te zijn
ontwikkeld. Voor medewerkers met groeipotentieel is gerichte investering in (persoonlijke)
ontwikkeling mogelijk, mits passend binnen het budget. De aandacht voor kennisontwikkeling blijkt
ook uit tabel 8 over het aantal medewerkers die een opleiding volgt en uit de benutting van het
budget over 2018. Deze ingezette lijn zal de komende jaren worden vastgehouden.

»

Productiviteit
Bij de berekening van het aantal productieve uren is uitgegaan van 1.360 uur per productieve fte.
Het uitgangspunt binnen de organisatie is dat de overhead onder de 2 5 0 blijft. Voor wat betreft de
interne uren wordt in 2020 per medewerker onderscheid gemaakt in individuele en collectieve uren.
De individuele uren per afdeling kan het afdelingshoofd bestemmen voor bijvoorbeeld werkoverleg,
opleiding, etc. De collectieve interne uren kunnen worden ingezet voor organisatie-brede projecten
(bijvoorbeeld IT project, organisatieontwikkeling). Afstemming over de besteding van de interne
uren vindt plaats met het afdelingshoofd.
X Overhead

X

Uitvoering
1000/

Uitvoering
Overhead

1 0 0 O /

5,17 f t e 1000/

Totaal

100X

100X

T A B E L 1 0 : P R O D U C T I E V E INZET
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Berekening productieve uren

B e s c h i k b a a r (36 u u r x 5 2 w e k e n )
Af: v e r l o f
Af: ziek ( b e s c h i k b a r e u r e n - v e r l o f x 5'z'o)
Af: f e e s t d a g e n
Beschikbaar
Af: i n t e r n basis ( i n d i v i d u e e l )
Af: i n t e r n ( c o l l e c t i e f )
Productieve uren

Uren

1.872
-166
-86
-60
1.560
-75
-125
1.360

T A B E L 1 1 : B E R E K E N I N G PRODUCTIEVE UREN

»

Arbeidsverzuim
In de begroting is rekening gehouden met een arbeidsverzuim van 50o. Het ingezette beleid om het
verzuim onder controle te houden en waar mogelijk te reduceren zal in 2020 verder worden
voortgezet.

4.3.3

Duurzaamheid

Een belangrijk thema voor de organisatie is de aandacht voor duurzaamheid. De o D R u vervult hierin
een voorbeeldfunctie. Op het provinciehuis wordt zoveel mogelijk papierloos gewerkt en vervoer wordt
uitgevoerd met elektrische of hybride auto's. Voor de korte afstanden wordt gebruik gemaakt van de
(dienst)fiets of elektrische scooter. Op de nevenlocaties is ook veel aandacht voor duurzaamheid. Dit is
zeker zo belangrijk, omdat daar ook veel bezoekers komen die veel leren over duurzaamheid en de
natuur. Het is belangrijk om het duurzaam handelen ook vast te leggen en te monitoren.
We kopen op dit moment veelal duurzaam in, maar we willen komend jaar een verdergaande ambitie
formuleren over duurzaam inkopen en duurzame bedrijfsvoering.

4.4 Overige Paragrafen
De overige verplichte paragrafen zoals verbonden partijen, lokale heffingen en grondbeleid zijn niet van
toepassing op de ODRU.
v o o r onze eigenaar gemeenten hebben we in bijlage 5 een overzicht opgesteld met de belangrijkste
kengetallen die overgenomen kunnen worden in de paragraaf verbonden partijen.
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5

(ontwerp)Begroting 2020, meerjarenbegroting 2020 - 2023

5.1 Overzicht van de baten en lasten 2020
vanuit de voorschriften van het B B v onderkennen wij vier taakvelden waarin we de baten en lasten
kunnen verdelen. Dit zijn:
»
»
»
»

Volksgezondheid Ã Milieu (V&M); hieronder vallen alle taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en de adviestaken.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV); hieronder vallen
alle bouwtaken en advisering op het gebied van RO.
Onderwijs; hieronder vallen de taken op het gebied van Natuur- en Milieu Educatie (NDC).
Overhead; hieronder vallen de werkzaamheden en lasten m.b.t. de overhead. In 2020 vormt de
voorbereiding/implementatie van de omgevingswet een belangrijk onderdeel van de
overheadkosten.

Overzicht van Baten en Lasten 2020
(per programma in euro's)
V & M (Milieu taken)
VHROSV ( B o u w e n e n RO)
O n d e r w i j s (Natuur- en Milieu Educatie)

Baten

Lasten

Saldo

12.064.000

7.197.200

4.866.800

1.922.500

1.601.000

321.500

711.000

607.300

103.700

5.472.900

-5.472.900

Overhead

-

Algemene dekkingsmiddelen

-

-

-

Onvoorzien

-

5.000

-5.000

14.697.500

14.883.400

-185.900

193.900

193.900

G e r a a m d saldo van baten en lasten
Toevoegingen en o n t t r e k k i n g e n aan de reserves per p r o g r a m m a
G e r a a m d resultaat

-

8.000

T A B E L 12: O V E R Z I C H T VAN BATEN EN LASTEN 2020 PER P R O G R A M M A

5.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten
Uit het overzicht, conform de eisen uit het BBV, van baten en lasten komt naar voren dat ruim 5 0 0 van
de kosten, ofwel circa C 7.2 miljoen van de totale kosten direct wordt besteed aan de uitvoering van
taken van op het gebied van Volksgezondheid en Milieu. Dit betreft voornamelijk vergunningverlening,
toezicht en handhaving. Daarnaast wordt C 1.6 miljoen besteed aan VHROSV voor de ODRU. Dit om
bouw- en RO-taken voor de gemeenten IJsselstein, Montfoort en De Ronde Venen mogelijk te maken.
Tot slot wordt er ook nog voor een bedrag van bijna C 607.000 besteed aan onderwijstaken. Voor de
ODRU gaat het om taken die we uitvoeren in het kader van Natuur- en Milieu Educatie.
Onder de overhead vallen niet alleen de personele kosten van overhead maar ook van IT, huisvesting
en anderen kosten zoals beschreven in de notitie overhead conform het BBV. In 2020 zijn de kosten
voor overhead incidenteel hoger. In tabel 13 is de uitsplitsing weergegeven naar kostensoort.
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Lasten

V&M

VHROSV

Onderwijs

(in euro's)

Milieu

Bouwen/RO

NDC

Directe personeelskosten

6.867.000

Inhuur derden

1.529.500

-

Indirecte personele lasten

438.500

-

330.200

71.500

Overhead

Totaal

2.641.000

11.476.000

340.000

340.000

327.500

759.500

88.000

88.000

-

30.300

Bestuurskosten

-

-

Algemene kosten

-

-

75.000

835.000

910.000

Huisvestingskosten

-

-

58.500

611.500

670.000

Kapitaallasten

-

-

5.000

356.000

361.000

Diversen

-

-

85.000

85.000

5.284.000

14.689.500

Totaal lasten

7.197.200

Baten
(in euro's)
Directe personele baten
Baten eigenaar g e m e e n t e n UVP
Baten aanvullende o p d r a c h t e n
Overige g o e d e r e n en diensten

1.601.000

-

-

607.300

V&M

VHROSV

Onderwijs

Milieu

Bouwen/RO

NDC

Overhead

105.000

-

-

11.899.000

1.922.500

660.000

-

-

60.000

-

Totaal
-

105.000
14.481.500

-

-

50.000

-

110.000

Huisvestingsbaten

-

-

Kapitaalbaten

-

-

-

-

-

Diversen

-

-

-

-

-

12.064.000

1.922.500

711.000

-

14.697.500

103.700

-5.284.000

Totaal baten

4.866.800

3

2

1

.

5

0

0

-

-

1.000

1.000

8

^

0

0

I n c i d e n t e l e l a s t e n U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

193.900

I n c i d e n t e l e b a t e n U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

-

-

Incidenteel saldo van baten en lasten

-

-

-

-193.900

-193.900

4.866.800

321.500

103.700

5 477 900

-185.900

T o e v o e g i n g aan reserve U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

-

-

O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

193.900

193.900

4.866.800

321.500

103.700

-5.284.000

8.000

G e r a a m d saldo van baten en lasten

Geraamd gerealiseerd resultaat

-

.

.

193.900

T A B E L 1 3 : O V E R Z I C H T VAN BATEN EN LASTEN 2 0 2 0 NAAR P R O G R A M M A E N KOSTENSOORT

5.2.1 Lasten
5.2.1.1
Directe
personeelskosten
De kosten bestaan uit salaris- en sociale lasten vast personeel en bedragen bijna C 11,5 miljoen. Bij de
berekening van deze lasten is uitgegaan van de gewijzigde formatie in 2019 na de begrotingswijziging
van 2019, te weten 146,51 fte. Verder zijn de eindschaal niveaus voor 2020 inclusief cao wijzigingen
aangehouden. Reden om te kiezen voor de eindschaal niveaus is dat circa 8 0 0 van de medewerkers
is ingeschaald op eindschaal niveau. De resterende ruimte wordt vanuit het voorzichtigheidsprincipe
aangehouden voor de opvang van overuren, consignatietoeslag, piketdienst en verkoop van verlof ed.
In 2020 houden we rekening met een stijging van cao en sociale lasten met 2,50o. Voor nadere
gegevens: zie bijlage 1 formatieoverzicht. De salarislasten voor de overhead komen op ruim 2,6 miljoen
(230o) en blijven daarmee onder de norm van 2 5 0 .
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5.2.1.2
Inhuur derden
Hieronder vallen de inhuurkosten van medewerkers en uitbesteden van werk aan derden. Voor 2020
zijn deze naar raming C 340.000. Deze post is aanzienlijk verhoogd (* C 215.000) ten opzichte van de
initiële begroting 2019. Dit heeft ermee te maken dat we het contract voor IT systembeheer voor 2020
opnieuw moeten aanbesteden. Op basis van de huidige marktprijzen is de verwachting dat de kosten
voor het nieuwe contract aanzienlijk hoger uit vallen. We anticiperen hierop door het inhuurbudget te
verhogen.
De hoogte voor het inhuurbudget bij de uitvoerende taken is nihil, immers de vaste formatie is
nauwkeurig afgestemd op de DVO. Bij de vaststelling van de UVP's over 2020 kan de verhoging ervan
aan de orde zijn. Bijstelling van het budget dient te gebeuren via begrotingswijziging.
5.2.1.3
Indirecte
personeelskosten
Indirecte personeelskosten bestaan uit: opleidingskosten, reiskosten woon- werk verkeer, verzekering
personeel, personeelsadministratie, OR kosten en overige kosten. Voor 2020 bedragen deze naar circa
C 760.000. Dit is C 73.000 hoger dan het niveau van de begroting 2019. Dit komt met name door de
toevoeging van de structurele lasten vanuit de contractuitbreidingen (De Ronde Venen,
Vijfheerenlanden) en de kosten voor IT-ondersteuning.
Een aantal kosten heeft betrekking op zowel de uitvoerende taken als op de overhead. Het gaat hierbij
onder andere om de kosten voor opleiding en reiskosten. Er is ook een aantal kosten dat alleen
betrekking hebben op de overhead zoals: personele administratie, ICT ondersteuning, ARBO kosten,
lease auto's, verzekering personeel en kosten OR.
5.2.1.4
Bestuurskosten
Het budget is verhoogd met C 10.500 ten opzichte van 2019 en komt uit op C 88.000. De verhoging
heeft betrekking op de bestuurskosten, externe advieskosten en accountantskosten. In 2018 is een
nieuw contract voor drie jaar afgesloten met de accountant. Hierdoor zijn deze kosten opgehoogd. De
bestuurskosten vallen onder de overhead.
5.2.1.5
Algemene kosten
Onder deze post zijn onder andere de kantoorartikelen, telefonie-, internet, porto- en licentiekosten
verantwoord. Het beschikbare budget is met C 910.000 hoger dan de initiële begroting van 2019 (C
670.000). De kosten zijn voor het grootste deel (C 835.000) toe te rekenen aan de overhead.
De reden voor de stijging van de algemene kosten komt voort uit het plan dat we de informatie¬
voorziening en de bedrijfsvoering op het hogere professionele niveau willen tillen. Om dit te
bewerkstelligen zijn er extra en nieuwe software licenties nodig. Daarnaast is de trend, die twee jaar
geleden is ingezet, om meer vanuit de cloud en minder in eigen beheer te werken doorgezet.
5.2.1.6
Huisvestingskosten
De kosten voor huisvesting in 2020 stijgen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019 beperkt. Dit
heeft te maken met de indexatie. Totaal is er C 670.000 gebudgetteerd. Een deel van de kosten is direct
toe te rekenen aan de NDc-locaties. De meeste kosten staan opgenomen als overheadkosten.
5.2.1.7
Kapitaallasten
De kapitaallasten zijn naar raming C 361.000 in 2020. Het bedrag is ongewijzigd ten opzichte 2019. De
laatste jaren is er een tendens dat software bij de leverancier wordt geplaatst. Dit heeft tot gevolg dat er
minder hoeft te worden geïnvesteerd in hardware (storage, opslag en servers). Hierdoor zijn de
kapitaallasten niet evenredig meegestegen na de contractuitbreidingen per 2019. De licentiekosten
nemen als gevolg hiervan wel toe. Deze zijn opgenomen als onderdeel van de algemene kosten.
conform de gehanteerde uitgangspunten blijven de investeringen binnen de 3 0 van de kosten. Een
staat van activa is opgenomen in bijlage 2. Bij het taakveld onderwijs is een bedrag opgenomen van C
5.000,- en dit betreft de afschrijving van een verbouwing van de NDC locatie 'De Boswerf'.
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5.2.1.8
Diversen
Conform de voorschriften vanuit de BBV is voor de post onvoorzien in 2020 een bedrag opgenomen
van C 5.000. Voor 2019 en 2020 is daarnaast een bedrag van C 80.000 opgenomen voor de
trekkingsrechtclausule. Deze is afgesproken met de gemeente De Ronde Venen conform de business
case vanuit de taakoverdracht 2019.

5.2.2

Baten

5.2.2.1
Directe personele baten
De post directe baten is in 2020 geraamd op C 105.000. Deze raming is gebaseerd op ervaringen uit
vorige jaren en betreft voornamelijk ziektewetuitkeringen en doorbelasting van interne personele kosten.
5.2.2.2
Gemeentelijke bijdragen eigenaar gemeenten
Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen, die in totaal ruim C 14,48 miljoen omvatten, is
uitgegaan van 156.555 contracturen. Dit zijn de DVO uren, plus de meerjarige gecontracteerde uren.
De gegarandeerde, tijdelijke en de projecturen worden gefactureerd tegen het uurtarief van C 92,50.
Bijlage 3 bevat de raming van 156.555 uur, die is verdeeld over de eigenaar gemeenten conform de
contracten. Het totaal aantal uren van de eigenaar gemeenten voor het jaar 2020 en volgende jaren
bedraagt: In 2022 loopt het contract met de gemeente De Bilt af voor wat betreft de Handhavingstaken
(P-uren).
Uur type f jaar

2019*

DVO u r e n ( G e g a r a n d e e r d + Tijdelijk)
P r o j e c t b u d g e t u r e n (P) e n b a l a n s u r e n (B)
Totaal gemeenten
E x t e r n e V e i l i g h e i d (PUEV)
Aanvullende uren
Totaal
* AANTAL UREN IN 2019

2020

2021

2022

2023

162.888

153.832

153.832

20.112

2.723

2.723

183.000

156.555

156.555

1.700

-

-

-

-

5.300

-

-

-

-

190.000

156.555

156.555

153.832

153.832

IS OP BASIS VAN D E BIJGESTELDE B E G R O T I N G

2019

2019

2021

153.832
-

153.832

153.832
-

153.832

190.000
180.000
170.000
160.000
150.000
140.000
130.000
2020
DVO uren (G + T)

m Projectbudget uren (P)

2022

2023

Aanvullende uren

F I G U U R 5: A A N T A L UUR PER C O N T R A C T T Y P E

5.2.2.3
Aanvullende
opdrachten
In 2020 zijn er geen aanvullende uren begroot. Tot 2018 werden jaarlijks de externe veiligheid uren op
deze post begroot. In 2019 is de subsidie door de Provincie Utrecht voor de laatste maal toegekend. Bij
de opstelling van deze (ontwerp)begroting is er nog geen duidelijkheid over het vervolg van de uitvoering
van de Externe Veiligheid taken en de financiering ervan. Indien dit leidt tot ophoging van de DVO's dan
worden de structurele effecten verwerkt in de begrotingswijziging 2020 en meerjaren begroting 2022¬
2024.
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5.2.2.4
Overige goederen en diensten
Voor deze niet uren gerelateerde opbrengsten is in 2020 C 110.000 geraamd. Voor Volkshuisvesting en
Milieu gaat het voornamelijk om overige projectinkomsten en voor onderwijs gaat het om inkomsten
vanuit de diverse NDC-locaties.
5.2.2.5
Huisvestingsbaten
Dit betreft verhuur van de NDC-locatie 'De Boswerf'.

5.3 Toelichting op de financiële positie
Investeringen

S

ontwikkelingen

Voor IT is een aantal ontwikkel thema's gedefinieerd. Deze thema's zijn met name gericht op het
inrichten en ontwikkelen van het IT en informatievoorzieningscluster binnen de ODRU, het voorbereiden
van de infrastructuur op toekomstige ontwikkelingen en het gereedmaken van de informatiehuishouding
op onder andere Omgevingswet en Archiefinspectie. Het merendeel van de thema's is vertaald naar
acties die reeds zijn gestart, maar doorlopen in de komende jaren. Een deel van de te verwachten
kosten wordt opgevangen vanuit het beschikbare investeringsbudget. Deze is dan ook passend voor de
komende jaren. Hierdoor is in de (ontwerp)begroting 2020 het investeringsbudget niet gewijzigd ten
opzichte van 2019. Historisch gezien is dit een laag niveau. Naast nieuwe investeringen zijn er de
komende jaren vervangingsinvesteringen nodig. Het algemene investeringsplan houdt hier rekening
mee.
Bijlage 2 gaat over de vaste activa en investeringen. Omdat exacte investeringsbedragen per onderdeel
nog niet bekend zijn, is een stelpost opgenomen. Deze is vastgesteld op basis van ervaringscijfers en
het bovengenoemde IT plan. Wanneer door groei van de organisatie aanvullende investeringen nodig
zijn, zal dit worden geformaliseerd via een begrotingswijziging.
Daarnaast wordt een deel van de structurele ruimte die beschikbaar was in de meerjarenbegroting 2020¬
2022 besteed voor de ontwikkelopgave binnen IT. In de bijgestelde begroting 2019 zijn een aantal
functies geherwaardeerd en opgehoogd. Dit heeft een structureel effect op de personele lasten. Tevens
wordt ingezet op meer werken in de Cloud en ook het voldoen aan de AVG wetgeving, waardoor de
licentie kosten de aankomende jaren zullen stijgen.

5.4 Meerjarenbegroting 2021-2023
De meerjarenbegroting 2021 - 2023 sluit de komende jaren steeds met een positief saldo. In 2020 wordt
er een resultaat verwacht van C 8.000,-. Door de verwachte kostenstijgingen en het mogelijke
trekkingsrecht van de gemeente de Ronde Venen is dit lager dan de afgelopen jaren. In 2021 stijgt het
verwachte resultaat tot C 88.000,-. Het trekkingsrecht is dan niet meer van toepassing. In 2022 loopt het
contract met de gemeente De Bilt af voor wat betreft de Handhavingstaken (P-uren). Dit is terug te
vinden in de lagere resultaten in 2022 en 2023.
Wat verder opvalt is dat de totale kosten in 2020 dalen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2019.
De reden is dat in de bijgestelde begroting 2019 ook aanvullende opdrachten zijn opgenomen waar
onzekerheid over bestaat in 2020.
Volgens het huidige inzicht waarover zekerheid bestaat zullen de komende jaren de kosten en baten
ongeveer gelijk blijven. Deze zijn dan ook ongewijzigd opgenomen in de meerjarenbegroting.
De komende jaren bestaat er ook een reële kans dat er taken worden overgedragen aan ODRU. In de
meerjarenbegroting is daarmee geen rekening gehouden. Wanneer een taakoverdracht plaatsvindt,
zullen mogelijke aanpassingen in de begroting via een begrotingswijziging aan het bestuur worden
voorgelegd. De meerjarenbegroting laat elk jaar een positief geraamd resultaat zien. Dit geeft de solide
en betrouwbare financiële sturing van de ODRU weer.
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Lasten
(in euro's)
Directe personeelskosten

Bijgestelde

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begr. 2019

2020

2021

2022

2023

11.100.000

11.476.000

11.476.000

11.296.000

11.296.000

Inhuur derden

3.063.500

340.000

340.000

340.000

340.000

Indirecte personele lasten

1.002.000

759.500

759.500

751.750

751.750

Bestuurskosten

173.000

88.000

88.000

88.000

88.000

Algemene kosten

811.500

910.000

910.000

899.000

899.000

Huisvestingskosten

660.000

670.000

670.000

670.000

670.000

Kapitaallasten

321.000

361.000

361.000

361.000

361.000

85.000

85.000

5.000

5.000

5.000

17.216.000

14.689.500

14.609.500

14.410.750

14.410.750

Diversen
Totaal lasten

Baten
(in euro's)
Directe personele baten

Bijgestelde

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begr. 2019

2020

2021

2022

2023

105.000

105.000

105.000

105.000

105.000

16.424.251

14.481.500

14.481.500

14.229.500

14.229.500

Baten aanvullende o p d r a c h t e n

784.924

-

-

-

-

Overige g o e d e r e n en diensten

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Baten eigenaar g e m e e n t e n UVP

Huisvestingsbaten
Kapitaalbaten

-

-

-

-

-

Diversen

-

-

-

-

-

Totaal baten

17.425.175

14.697.500

14.697.500

14.445.500

14.445.500

Structureel saldo van baten en lasten

209.175

8.000

88.000

34.750

34.750

I n c i d e n t e l e l a s t e n U i t v o e r i n g Koers

438.722

193.900

-

-

-

I n c i d e n t e l e b a t e n U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

-

-

Incidenteel saldo van baten en lasten

-438.722

-193.900

-

-

-

G e r a a m d saldo van baten en lasten

-229.547
-

-

-

-

-

247.121

193.900

-

-

-

17.574

8.000

T o e v o e g i n g aan reserve U i t v o e r i n g Koers
O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

Geraamd gerealiseerd resultaat

88.000

34.750

34.750

TABEL 1 5 : MEERJARENBEGROTING 2 0 2 1 - 2 0 2 3
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6

Omgevingswet

6.1

Inleiding

Het programma voor de Uitvoering Koers liep tot en met 2018 maar was eind 2018 nog niet geheel
afgerond. Enkele programma's lopen nog door in 2019. Er is een nieuw koersplan opgesteld voor de
periode 2019-2022. Het programma Omgevingswet loopt als enige programma door na 2019, omdat
de nieuwe wet- en regelgeving is uitgesteld tot 2021. In de Kadernota 2021 zullen we ingaan op de
structurele impact voor ODRU en de gemeenten.
1

Voor de dekking van de incidentele lasten, lees de kosten van de Koers, is bij de jaarrekening over 2016
een bestemmingsreserve ingesteld. Deze wordt gevoed vanuit de exploitatieresultaten en een
incidentele bijdrage vanuit de gemeenten in 2018.
Vanaf 2020 is de bestemmingsreserve Uitvoering Koers alleen nog maar beschikbaar voor de
Omgevingswet. In tabel 5 is het overzicht opgenomen van de verloop van de bestemmingsreserve
Uitvoering Koers. De voorbereiding op de Omgevingswet is in de volgende paragraaf toegelicht.
Programma
(in euro's)

Totaal

Realisatie

Realisatie

budget

2017

2018

2019

2020

Voorbereid zijn op de toekomst
Programma Omgevingswet

879.561

124.305

170.996

351.360

232.900

P r o g r a m m a Processen

565.890

134.968

329.323

101.600

-

Programma Nabijheid

148.789

67.099

65.690

16.000

-

11.000

-

-

11.000

-

113.700

70.871

32.467

10.362

-

64.546

40.950

23.596

-

-

133.453

77.840

55.613

-

-

71.100

71.100

-

-

-

1.988.039

587.132

677.684

490.322

232.900

-270.600

-90.000

-90.000

-51.600

-39.000

1.717.439

497.132

587.684

438.722

193.900

Verbeteren kwaliteit van

dienstverlening

Programma Duurzaamheid
Coördinator organisatieontwikkeling

Afgeronde

programma's

Toekomstscenario's en Robuustheid
#Omgevingsbewust toezicht
Strategisch personeelsbeleid
Subtotaal
Dekking uit interne uren
Totaal benodigde middelen

T A B E L 16: BENODIGDE INCIDENTELE MIDDELEN UITVOERING KOERS & O M G E V I N G S W E T

6.2 Voorbereiding op de Omgevingswet
Op 6 oktober 2017 werd door het ministerie bekendgemaakt dat de invoering van de Omgevingswet is
uitgesteld naar 1 januari 2021. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is weliswaar een belangrijk
richtpunt, maar dient ook te worden gezien in een breder perspectief van de transitie die tot en met 2029
plaatsvindt met betrekking tot de bescherming en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
De invoering van de Omgevingswet betekent niet alleen een integratie en vereenvoudiging van
regelgeving maar vraagt ook om een andere werkwijze van alle (overheids)organisaties die betrokken
zijn bij de bescherming en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Kernbegrippen in de nieuwe
werkwijze zijn (onder meer): integraal en gebiedsgericht werken, participatie en bestuurlijke
afwegingsruimte. In dit verband zijn goede samenwerking in de keten en digitale ondersteuning
belangrijke randvoorwaarden. De implementatie van de Omgevingswet is daarom van cruciaal belang
voor de Omgevingsdienst en is één van de speerpunten in de koers van de ODRU.

Het plan voor het programma Omgevingswet wordt momenteel herzien. De verwachte financiële effecten van het gewijzigde
plan zijn nog niet opgenomen in deze (ontwerp)begroting. Bijstelling van het plan inclusief financiële effecten wordt ten behoeve
het AB in juni 2019 aangeboden ter vaststelling. Indien er financiële materiele wijzigingen optreden in dit herziene plan zal een
tweede begrotingswijziging 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 worden ingediend.
1
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De ODRU wil zich tijdig en zorgvuldig voorbereiden op de inwerkingtreding van de Omgevingswet en
de gemeenten (en provincie) vanuit de inhoud faciliteren bij de implementatie ervan. De invoering van
de Omgevingswet vraagt van de ODRU een fundamentele verandering: een verandering in zowel de
cultuur als in de rol in relatie tot de gemeente. De ODRU blijft partner en uitvoerder voor de gemeenten.
Daarbij past ook een bijdrage leveren aan de continue beleidscyclus van onze gemeenten. Het
programma biedt de handvaten om die veranderingen zorgvuldig voor te bereiden.
Vanaf 2017 is samen met de gemeenten verkend wat de Omgevingswet betekent voor de gezamenlijke
uitvoeringspraktijk (impactanalyse). In 2019 en 2020 gaat de ODRU verder met verkennen,
onderzoeken en analyseren. Maar gaat ook oefenen met de Omgevingswet door te starten met een
overzichtelijk aantal casussen. De resultaten van de praktijkgerichte werkvorm worden vertaald volgens
de lijnen van de vijf thema's naar implementatieacties voor de ODRU. Op basis van deze
implementatieacties gaat de ODRU voorbereidingen treffen voor het inrichten van de nieuwe
organisatie. De belangrijkste activiteiten die de ODRU gaat verrichten zijn onderverdeeld in de volgende
vijf resultaatgerichte projecten:
»
»
»
»
»

Bijdragen aan kennisinstrumenten.
Helderheid en afspraken over taken en rollen.
Digitaal samen kunnen werken.
Verankeren van werkwijze in organisatie en processen.
Aanpassen van cultuur, houding, gedrag en competenties.

»
Onderbouwing van de kosten
De raming uit het door het AB vastgestelde implementatieprogramma is goed tegen het licht gehouden.
Op basis hiervan is een vernieuwd plan opgesteld voor 2019-2020. De voorbereiding op de
Omgevingswet draagt er zorg voor dat ODRU en gemeenten klaar zijn voor de Omgevingswet op het
moment van inwerkingtreding. Concreet betekent dit dat gemeenten voor dat geld krijgen:
»
»
»
»
»
»
»
»

Milieubouwstenen ten behoeve van hun omgevingsplannen.
Gemeenten en ODRU erkennen en herkennen een veranderde rol van ODRU als gevolg van
de Omgevingswet.
Duidelijkheid over welke taken onder de Omgevingswet onder bevoegd gezag van de gemeente
vallen.
Overleg over welke taken onder Omgevingswet wel/niet door ODRU worden uitgevoerd en
indien nodig een tijdige overdracht.
Duidelijkheid over de rol en positie van ODRU in de processen rondom Omgevingsvisies en
Omgevingsplannen.
Regionale afstemming over de invulling van Omgevingsvisies en Omgevingsplannen;
IT-systemen bij ODRU zijn 'Omgevingswetproof';
Medewerkers van de ODRU hebben voldoende kennis en beschikken over voldoende
vaardigheden om producten te kunnen leveren in de geest van de Omgevingswet.

Het is ook duidelijker geworden over welke aspecten van de Omgevingswet er nu onvoldoende
informatie beschikbaar is om een raming van de kosten te kunnen maken. Het gaat o m :
a)

b)

De gevolgen voor informatievoorziening en investeringen in informatie en IT. Het tijdpad voor
de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet is 2024. We volgen actief de ontwikkelingen
maar er is nog geen zicht op het inhoudelijk plan vanuit het Rijk en de gevolgen die het heeft.
Onvoorziene ontwikkelingen bij de verdere implementatie, mede als gevolg van bijvoorbeeld de
landelijke verkiezingen. Op het moment dat dit leidt tot aan herziening van bijvoorbeeld
werkprocessen of de verdeling van taken gaat dit leiden tot meerkosten.

Het is onzeker of het totaalbedrag van C 879.500 over de jaren 2017-2020 voldoende zal zijn. Pas op
het moment dat duidelijkheid ontstaat over de bovengenoemde punten kunnen we een nieuwe
kostenraming afgeven en zal dit financieel verwerkt worden in de begroting. De komst van de ingrijpende
Omgevingswet is een externe factor waarvoor het AB nu incidenteel voor de financiering via een
bestemmingsreserve heeft ingesteld.
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7

Geprognosticeerde balans 2021 - 2023
Balans - Activa
(in euro's)

Balans

Balans

Balans

Balans

Balans

2019

2020

2021

2022

2023

Vaste activa

M a t e r i e l e vaste activa
- Investeringen m e t een economisch nut:
- Verbouwingen
- Apparaten /installaties

22.500

17.500

12.500

7.500

2.500

621.372

699.580

732.887

736.150

792.600

643.872

717.080

745.387

743.650

795.100

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

4.500.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

2.441.842

2.084.733

2.113.427

2.118.913

2.071.214

6.966.842

6.609.733

6.638.427

6.643.913

6.596.214

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

250.000

250.000

250.000

250.000

250.000

251.500

251.500

251.500

251.500

251.500

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

8.062.214

7.778.314

7.835.314

7.839.064

7.842.814

Vlottende activa

U i t z e t t i n g r e n t e l o o p t i j d < 1jaar
- Vorderingen publiekrechtelijke lichamen
- Vorderingen Overige instanties
- U i t z e t t i n g in 's Rijks s c h a t k i s t

Liquide m i d d e l e n
- Kassaldo
- Banksaldo

O v e r l o p e n d e activa
- Overige nog t e o n t v a n g e n b e d r a g e n , en
v o o r u i t b e t a a l d e bedragen die t e n lasten van
volgende begrotingsjaren komen

Totaal Activa

TABEL 1 7 A : GEPROGNOSTICEERDE BALANS 2 0 2 0 - 2 0 2 3 - ACTIVA
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Balans - Passiva

Balans

Balans

Balans

Balans

Balans

(in euro's)

2019

2020

2021

2022

2023

Vaste Passiva

Eigen v e r m o g e n
Reserves
- Algemene reserve
- B e s t e m m i n g s r e s e r v e U i t v o e r i n g Koers
Saldo

703.430
2.299

721.004
-

729.004
-

817.004
-

851.754
-

rekening

- Gerealiseerde resultaat

209.175

8.000

88.000

34.750

34.750

914.904

729.004

817.004

851.754

886.504

276.310

199.310

189.310

179.310

169.310

276.310

199.310

189.310

179.310

169.310

Voorzieningen
- Voorziening boventalligen

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden m e t een rentetypische looptijd ^ j r
- R e k e n i n g c o u r a n t BNG

-

-

-

-

-

- Crediteuren

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

1.500.000

- Belastingen (BTW) en Premies

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

2.600.000

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

96.000

75.000

54.000

33.000

12.000

4.271.000

4.250.000

4.229.000

4.208.000

4.187.000

Totaal Passiva
8.062.214
TABEL 18B: GEPROGNOSTICEERDE BALANS 2020-2023 - PASSIVA

7.778.314

7.835.314

7.839.064

7.842.814

O v e r l o p e n d e passiva
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn
o p g e b o u w d en die in een volgend begrotingsjaar t o t
betaling komen m e t uitzondering van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde
verplichtingen van vergelijkbaar v o l u m e
- De van de Europese en Nederlandse
overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen
v o o r uitkeringen m e t een specifiek bestedingsdoel
die dienen t e r dekking van lasten van volgende
begrotingsjaren
- Overige v o o r u i t o n t v a n g e n bedragen die ten bate
van volgende begrotingsjaren k o m e n (huurkorting)
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7.1 Toelichting op de geprognosticeerde balans
De verwachting is dat de ODRU de komende jaren financieel gezien in een stabiele situatie zal verkeren.
De onzekerheden rondom het effect van de Omgevingsweg op de structurele exploitatie brengen
vroegtijdig in kaart en in het AB, zodat we hier aan de voorkant waar mogelijk op kunnen sturen.Het
beleid is erop gericht om een stabiel investerings- en afschrijvingsbeleid te volgen en de opgenomen
voorziening aan te wenden voor de doelen waarvoor zij zijn bestemd. De verwachting is dat er geen
(langlopende) leningen nodig zullen zijn. Eventuele kortdurende liquiditeitstekorten kunnen tijdelijk
worden opgevangen met de kredietfaciliteiten van de BNG.

7.1.1 Activa
7.1.1.1
Materiële vaste activa
De balanswaarde van materiële vaste activa stijgt in 2020 naar verwachting tot ruim C 717.000 en zal
daarna doorstijgen tot circa C 795.000 in 2023. Met name IT-vervangingsinvesteringen dragen bij aan
deze stijging.
De ODRU streeft naar een ideaalcomplex waarbij er een evenwicht bestaat tussen afschrijvingen en
investeringen. Voor de komende jaren wordt gestreefd naar een bedrag per jaar van C 360.000. De
kantoorinrichting meubilair en dergelijke is niet in de staat van vaste activa opgenomen omdat deze
door de verhuurder (provincie Utrecht) zijn aangeschaft. De inrichting voldoet nog aan de gestelde eisen
en zal op termijn als vervangingsinvestering worden opgenomen.
7.1.1.2
Vlottende activa
De balanswaarde van vlottende activa zullen naar verwachting de komende jaren uitkomen op circa C
6,6 miljoen. Een belangrijk onderdeel vormen de verplichte "uitzettingen" in 's Rijks schatkist.
Verder is de verwachting dat de liquide middelen en de overlopende activa met respectievelijk C 251.500
en C 200.000 niet in waarde zullen veranderen op de balans.

7.1.2

Passiva

7.1.2.1
Eigen vermogen
De verwachting is dat er de komende jaren geen grote wijzigingen zullen optreden in het eigen
vermogen. Het voorstel is om een deel van het behaalde resultaat 2018 op te nemen als
bestemmingsreserve Uitvoering Koers en het andere deel te doteren aan de algemene reserve. Deze
bestemmingsreserve zal in 2020 voor het grootste deel worden ingezet voor de voorbereiding op de
Omgevingswet waardoor er naar verwachting per eind 2020 de reserve volledig benut is. Vanaf 2020 is
het de bedoeling dat het bedrijfsresultaat weer wordt ingezet om het weerstandsvermogen (algemene
reserve) te versterken. In tabel 5 is het verloop van de bestemmingsreserve Uitvoering Koers
weergegeven.
De komende verwachte exploitatieresultaten vanaf 2020 worden op voorstel van het AB aan de
algemene dan wel de bestemmingsreserves toegevoegd voor bijvoorbeeld innovatie. Zodra het eigen
vermogen / de weerstandscapaciteit groter is dan noodzakelijk wordt het overschot uitgekeerd aan de
eigenaren. Besluitvorming hierover vindt plaats via een bestuursbesluit.
7.1.2.2
Voorzieningen
In de (ontwerp)begroting 2020 is een voorziening boventalligen op de balans opgenomen. Deze
voorziening bestaat uit twee delen te weten een deel heeft betrekking op boventalligen vanuit de
reorganisatie uit 2014 en een deel heeft betrekking op de organisatiewijziging uit 2017. De verwachting
is dat de voorziening de komende jaren kan worden afgebouwd doordat boventallige medewerkers
elders een werkkring vinden. Vanuit de organisatie zal getracht worden om boventallige medewerkers
hierbij zo goed mogelijk te begeleiden.
7.1.2.3
Vaste Schuld
De verwachting is dat de komende jaren geen lening(en) nodig zijn voor de financiering van ODRU.
7.1.2.4
Overlopende passiva
De verwachting is dat er bij de vlottende passiva geen grote wijzigingen zullen plaatsvinden.
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Onder overige vooruit ontvangen bedragen is de huurkorting opgenomen die is ontvangen van de
provincie Utrecht. De ODRU heeft in 2014 per 1 juli 2014 een huurovereenkomst afgesloten voor de
periode van 10 jaar. In het contract is opgenomen dat over het eerste jaar (01-07-2014 t/m 30-06-2015)
geen huur hoeft te worden betaald. Conform advies van de accountant is de huurkorting verdeeld over
de gehele huurperiode van 10 jaar. Het gevolg hiervan is dat de korting als overlopende passiva is
opgenomen. Vanaf 2016 wordt deze korting aangewend ten gunste van de huurkosten en loopt deze
evenredig af in de jaren.

7.2

Waarderingsgrondslagen

Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale, c.q. inbreng
waarde. De begroting is opgesteld in euro's.
Investeringen worden gewaardeerd tegen de werkelijke verkrijgingprijs, zijnde de aanschafwaarde
exclusief BTW en eventueel verminderd met ontvangen bijdragen van derden, verminderd met de
daarop toegepaste afschrijvingen op basis van de te verwachten economische en/of technische
levensduur en met inachtneming van de bepalingen uit de financiële verordening van de
Omgevingsdienst zoals vastgesteld door het AB d.d. 28 september 2017.
Op grond van het bovenstaande, en met inachtneming van de bepalingen zoals bedoeld in artikel 35
van het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten, worden de materiële vaste
activa lineair afgeschreven in:
»
»
»

15 jaar
10 jaar
3 - 5 jaar

: Technische installaties in bedrijfsgebouwen;
: Verbouwingen; kantoormeubilair;
: Software; automatiseringsapparatuur; telefooninstallaties.

Activa met een verkrijgingprijs van minder dan C 5.000 worden niet afzonderlijk geactiveerd.
Activa worden voor 500o van de werkelijke jaarafschrijving afgeschreven in het jaar van aanschaf en/of
technische/economische ingebruikname. Er wordt géén rekening gehouden met een restwaarde.

7.2.1 Europese Economische en Monetaire Unie (EMU) saldo
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV vanaf
2018 een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dit betekent dat met ingang van 2018 in de
begroting een geprognosticeerde (meerjaren)balans per 31 december is opgenomen.
Het EMU-saldo is een saldo op kasbasis en gemeenten hanteren een stelsel van baten en lasten. Toch
is beheersing van het EMU-saldo de afgelopen jaren steeds prominenter op de agenda komen te staan.
Op grond van de in Europa gemaakte afspraken is in economisch slechte tijden een EMU-tekort
toegestaan (de overheidsschuld mag groeien), maar in economisch goede tijden moet de
overheidsschuld afnemen, en daarvoor is een EMU-overschot nodig. Rijk en decentrale overheden zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor de beheersing van het Nederlandse EMU-tekort. De uitsplitsing van
deze macronorm naar de verschillende overheidslagen is dan ook een discussie tussen Rijk,
gemeenten, provincies en waterschappen die nog volop gaande is. De uitkomst ervan beïnvloedt met
name de ruimte die gemeenten hebben om investeringen te doen.
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Bijlage 1 Formatieoverzicht 2020
Formatieoverzicht Begroting 2020

Organisatie

Totale formatie 2020
(01-01-2020)

Aantal

kosten 2020

FTE

Directie, afdelingshoofden en controller

6,40

C

772.000

6,40

c

772.000

Bestuursondersteuning

3,22

C

216.500

H u m a n Resources

2,56

C

193.000

Communicatie

1,50

C

133.000

Totaal management

Planning & Control

3,89

C

281.500

20,59

C

1.409.500

-6,70

C

-364.500

c

1.869.000

2,85

C

229.500

Integraal Toezicht & Handhaving

36,50

C

2.837.000

Beleid & V e r g u n n i n g e n

40,40

C

3.066.000

Expertise & Advies

28,60

C

2.338.000

6,70

C

364.500

Totaal Uitvoering

115,05

c

8.835.000

Totaal O D R U

146,51

c

11.476.000

Bedrijfsbureau
Bedrijfsbureau -

uitvoering

Totaal Staf en ondersteuning

Relatiemanagement

Bedrijfsbureau - uitvoering

2

5

,

0

6

Per uniform taakveld

kosten 2020

Milieu

87,61

C

6.867.000

B o u w e n e n RO (VHROSV)

20,53

C

1.529.500

6,91

C

438.500

31,46

C

2.641.000

Milieueducatie en recreatie (onderwijs)
Overhead
Totaal

146,51

C 11.476.000
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Bijlage 2 Staat van activa
Aanschaf

Jaar van

Investeringen
2014
Totaal

Afschrijving
2019

termijn

Boekwaarde

Afschrijving

Boekwaarde

eind 2019

2020

eind 2020

verbouwingen
50.000

V e r b o u w i n g NDC L o c a t i e ' d e B o s w e r f '
Investeringen

In vesteringen
2010

waarde

Omschrijving

aanschaf

Afschrijving

10

verbouwingen

5.000

22.500

5.000

17.500

5.000

22.500

5.000

17.500

1.042

521

521

-

apparaten/installaties
8.334

Geluidsmeter

10

485.275

5

48.527

-

-

319.463

5

63.893

31.946

31.946

-

Geluidsmeter

12.876

10

1.288

9.657

1.288

8.369

2017

Investering software (office 365/Join/HR)

53.880

5

10.776

26.940

10.776

16.164

2017

Investering Laptops & dockingstations

45.368

3

15.123

7.561

7.561

2018

Investering laptops

170.601

3

56.867

85.300

56.867

28.433

2018

Investering mobiele telefoons

36.814

3

12.271

18.407

12.271

6.136

2018

Investering m o n i t o r e n & toetsenborden

42.035

5

8.407

29.424

8.407

21.017

2018

Investering software

35.944

5

7.189

25.161

7.189

17.972

2018

Investering kantoorinrichting

44.729

10

4.473

38.019

4.473

33.546

2018

Geluidsmeter

2014

I n v e s t e r i n g A p p l i c a t i e l a n d s c h a p (AL)

2015

Investering Kantoorautomatisering

2017

(AL)

-

9.923

10

992

8.435

992

7.442

3

50.000

250.000

100.000

150.000

90.000

20.000

70.000

50.000

250.000

2019

V e r v a n g i n g s i n v e s t e r i n g e n 2 0 1 9 - IT

300.000

2019

Vervangingsinvesteringen 2019 - Overig

100.000

5

10.000

2020

Vervangingsinvesteringen 2020 -

IT

300.000

3

-

2020

Vervangingsinvesteringen 2020 -

Overig

90.000

5

-

9.000

81.000

2020

Vervangingsinvesteringen meetapparatuur

10.000

10

-

500

9.500

290.847

621.372

321.791

699.580

295.847

643.872

326.791

717.080

Totaal

apparaten/installaties
TOTAAL
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Bijlage 3 Urenoverzicht eigenaar gemeenten
Gemeenten

D V O (G)

Gemeente Bunnik

4.359

G e m e e n t e De Bilt

4.554

T

P

A

Totaal

Bijdrage per

projecten

projecten

projecten

uren

gemeente

2.723

4.359

C

403.208

7.277

C

673.123

G e m e e n t e De R o n d e V e n e n

22.859

22.859

C

2.114.458

G e m e e n t e IJsselstein

19.346

19.346

C

1.789.505

Gemeente Montfoort

13.135

13.135

C

1.214.988

Gemeente Oudewater

4.046

4.046

C

374.255

Gemeente Renswoude

3.310

3.310

C

306.175

G e m e e n t e Rhenen

2.417

2.417

C

223.573

G e m e e n t e Stichtse Vecht

15.128

15.128

C

1.399.340

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

10.178

10.178

C

941.465

7.310

C

676.175

13.100

13.100

C

1.211.750

3.351

3.351

C

309.968

Gemeente Woerden

13.679

13.679

C

1.265.308

G e m e e n t e Zeist

17.060

17.060

C

1.578.050

Gemeente Veenendaal
Gemeente Vijfheerenlanden
G e m e e n t e W i j k bij D u u r s t e d e

Totaal

6.291

152.813

1.019

1.019

2.723

0

156.555

C 14.481.338

Wijzigingen ten opzichte van de begroting 2019
»
»
»
»

Uitbreiding taken gemeente De ronde Venen (10.717 uur) per 2019 (via begrotingswijziging).
Ophoging DVO uren gemeente Veenendaal (498 uur) per 2019 (via begrotingswijziging).
Invlechting gemeente Vijfheerenlanden (7.819 uur) per 2019 (via begrotingswijziging).
Ophoging DVO uren gemeente Wijk bij Duurstede (910 uur) per 2019 (via begrotingswijziging).
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Bijlage 4 Toelichting financiële kengetallen
Hŕŕfl dŕ gemŕÉflíŕ/ffftWiŕlŕiŕ
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Bijlage 5 Informatie verbonden partijen
Gemeenten zijn conform het BBV verplicht gegevens van hun verbonden partijen op te nemen in hun
jaarstukken en begroting. In onderstaande tabel zijn enkele gegevens opgenomen en verwijzingen
aangegeven waar betreffende gegevens zijn te vinden in deze begroting.

Informatie verbonden

beginbalans

eindbalans

partijen

2020

2020

Eigen v e r m o g e n
Vreemd vermogen
Resultaat

G e r a a m d resultaat

Geraamd

bijgestelde

resultaat

begroting 2019

begroting 2020

informatie te
v i n d e n o p blz.

914.904

729.004

blz. 3 0

7.147.310

7.049.310

blz. 3 0
209.175

8.000

blz. 2 1 / 2 6

Risicobeheersing

blz. 15

Financiële kengetallen

blz. 16

I n z i c h t in o v e r h e a d e n k o s t e n

blz. 2 1
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opgesteld door

Planning Ã Control

beoordeeld door

managementteam 12 maart 2019

vastgesteld door

dagelijks bestuur 25 maart 2019

besproken door

algemeen bestuur 11 april 2019

vastgesteld door

algemeen bestuur 27 juni 2019

Kenmerk

INT19.51010/1559
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(ontwerp)begrotingswijziging 2019

Samenvatting
Voor u ligt de (ontwerp)begrotingswijziging 2019. In deze (ontwerp)begrotingswijziging is de begroting
2019 verder financieel vertaald op basis van (structurele en incidentele) materiële wijzigingen. De
(ontwerp)begrotingswijziging bestaat uit vier onderdelen en deze leiden tot een minimaal effect op het
resultaat. Het uurtarief wordt niet aangepast. De structurele doorwerking van deze wijzigingen wordt
meegenomen in de begroting 2020.
Het betreffen wijzigingen in de begroting van 2019, die het gevolg zijn van:
1. de afspraken met gemeenten over de UVP's 2019;
2. de (bouw)taakoverdracht vanuit de gemeente De Ronde Venen;
3. de invlechting van taken van de nieuw gevormde gemeente Vijfheerenlanden;
4. overige wijzigingen waaronder de uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met
de gemeenten Wijk bij Duurstede en Veenendaal.
In 2019 zal, evenals in voorgaande jaren, weer een groot aantal extra taken en projecten door de ODRU
worden uitgevoerd. Inmiddels is er zekerheid over de omvang van deze werkzaamheden, omdat de
UVP's 2019 zijn afgestemd en bevestigd. Dit levert vanuit de UVP's 33.445 uur aan extra te leveren
taken op, wat neerkomt op C 3.001.500 aan extra omzet. Om deze uren te leveren is er circa C 2.754.500
geraamd voor de externe inhuur. De autonome stijging à C 70.000 van de salarislasten als gevolg van
de cao-ontwikkeling en de extra verwachte indirecte en bestuurslasten à C 165.000 worden gedekt uit
deze extra omzet. Per saldo resulteren deze wijzigingen in een incidentele resultaatverbetering van C
12.000.
Een tweede belangrijke reden tot wijziging van de begroting is de uitbreiding van het DVO voor
gemeente De Ronde Venen. Met ingang van 2019 voert de ODRU de bouwtaken uit voor gemeente De
Ronde Venen. Dit betekent een structurele uitbreiding met ruim 10.700 uur op jaarbasis. Dit komt neer
op ruim C 960.000 aan extra omzet. Door de uitbreiding stijgen de structurele kosten evenredig met een
bedrag van C 960.000.
In de derde plaats is er sprake van een belangrijke wijziging door een gemeentelijke en provinciale
herindeling van gemeente Vianen. De samenvoeging van gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen tot
de gemeente Vijfheerenlanden leidt tot een contractuitbreiding voor milieutaken van 7.800 uur wat
neerkomt op een omzetstijging van C 700.000. Het betreft een structurele wijziging waarbij ook de
salarislasten en overige kosten evenredig stijgen.
Tot slot zijn er ook nog enkele beperkte contractuele wijzigingen bij de gemeenten Veenendaal en Wijk
bij Duurstede die een geringe invloed hebben op omzet en resultaat. Ook de afronding van het project
invlechting Vijfheerenlanden is opgenomen onder de categorie "overige". Op basis van het projectplan
uit 2018 lopen er werkzaamheden door in 2019. Dit betreft een bedrag van C 157.000 en is reeds
gefinancierd. Daarnaast zijn er ontwikkelingen op IT gebied in de organisatie die nopen tot een wijziging
in de structurele lasten. Het saldo van deze wijzigingen leiden tot een negatieve invloed op het resultaat
van C 30.000.
Uitgaande van de bijgestelde begroting 2019 daalt het geraamde resultaat door de wijzigingen per saldo
met C 18.125 tot C 209.175 en blijft het basisuurtarief ongewijzigd op C 89,75.
De verwachte lasten voor de Uitvoering Koers zijn ook bijgesteld in deze (ontwerp)begrotingswijziging.
De lasten zijn incidenteel van aard en als zodanig verwerkt. Deze kosten worden voor C 247.121 gedekt
uit de bestemmingsreserve Uitvoering Koers en voor C 191.601 uit het geraamde resultaat 2019.
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Inleiding

Voor u ligt de (ontwerp)begrotingswijziging 2019. In deze (ontwerp)begrotingswijziging is de begroting
2019 verder financieel vertaald, met als basis de uitvoeringsprogramma's (UVP), jaarrekening 2018 en
de verwachte wijzigingen vanuit de uitvoering koers.

1.1 Algemeen
De (ontwerp)begrotingswijziging 2019 dient door de leden van het algemeen bestuur (AB) van
Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) te worden vastgesteld. Uiterlijk acht weken voor de
voorgenomen datum van vaststelling wordt de begroting toegezonden aan de raden van de
deelnemende gemeenten. De raden kunnen binnen acht weken hun zienswijzen naar voren brengen bij
het dagelijks bestuur (DB). Het DB zal de zienswijzen bij de begrotingswijziging 2019 voegen ten
behoeve van de definitieve vaststelling door het AB.
De planning voor de vaststelling van de begrotingswijziging 2019 is als volgt:
»
Ontwerp vaststellen door het AB
11 april 2019
» Zienswijze termijn gemeenteraden (8 weken)
07 juni 2019 (uiterlijk retour)
» Vaststelling door het AB
27 juni 2019
De begrotingswijziging moet uiterlijk 14 dagen na vaststelling door het AB toegezonden worden aan
Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht.

1.2

Leeswijzer

De (ontwerp)begrotingswijziging 2019 bestaat uit de totale wijziging voor het jaar 2019. Vervolgens
geven we per onderdeel van de wijziging een toelichting op de financiële effecten. In de bijlage is de
wijziging vertaald naar de uniforme taakvelden.
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(ontwerp)Begrotingswijziging 2019

In onderstaande tabel treft u de (ontwerp)begrotingswijziging aan. Deze (ontwerp)begrotingswijziging is
opgebouwd uit de vier kolommen in onderstaande tabel, die nader worden toegelicht in het volgende
hoofdstuk. De totale wijziging laat een lichte daling zien van het geraamde exploitatie resultaat. In
hoofdstuk vier wordt de totale bijgestelde begroting in beeld gebracht. Hier gaan we in op de wijzigingen
op de begroting 2019.

Lasten
(in euro's)

UVP-uren

Uitbreiding

Uitbreiding

2019

DVO DRV

DVO VHL

2019

-29.850

682.351

556.155

142.694

1.351.350

2.754.500

24.000

25.000

135.000

2.938.500

180.000

36.000

27.100

72.500

315.600

85.000

6.000

4.500

Algemene kosten

-

89.500

49.000

Huisvestingskosten

-

44.000

40.000

Kapitaallasten

-

-

-

Diversen

-

80.000

-

Directe personele lasten
Inhuur derden
Indirecte personele lasten
Bestuurskosten

2.989.650

Baten
(in euro's)

Baten eigenaar g e m e e n t e n UVP

961.851

701.755

UVP-uren

Uitbreiding

Uitbreiding

2019

DVO DRV

DVO VHL

95.500

-

3.000

141.500
84.000

-

-40.000

-40.000
80.000

-

313.194

4.966.450
Totaal B G W

Overige

2019

-

-

-

-

-

2.373.426

961.851

701.755

126.369

4.163.401

-

-

156.700

784.924

Directe personele baten

Baten aanvullende o p d r a c h t e n

628.224

Overige g o e d e r e n en diensten

-

-

-

-

-

Huisvestingsbaten

-

-

-

-

-

Kapitaalbaten

-

-

-

-

-

Diversen

-

-

-

-

-

3.001.650

961.851

701.755

283.069

4.948.325

Totaal baten

S a

Totaal B G W

Overige

ido

v

a

n

b

a

t

e

n

e

n

l a s t e n

1 2

.

0 0 0

-

1

2

5

-

1

.

1

2

5

-

-

-

-

-126.362

-126.362

-

-

-156.687

-144.487

-

-

I n c i d e n t e l e b a t e n U i t v o e r i n g Koers

-

-

Incidenteel saldo van baten en lasten

12.000

T o e v o e g i n g aan reserve U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

-

-

126.362

126.362

-30.125

-18.125
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-

-

12.000

.

126.362

-

Geraamd resultaat

0

126.362

I n c i d e n t e l e l a s t e n U i t v o e r i n g Koers

Geraamd saldo van baten en lasten
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3

Toelichting

Per onderdeel vanuit de (ontwerp)begrotingswijziging (tabel 1) is in de volgende paragrafen een
toelichting gegeven. De kaders uit de vastgestelde Kadernota 2019 zijn in acht genomen. Daarnaast is
de inhoudelijke vertaalslag gemaakt op grond van een aantal binnen de ODRU gehanteerde
uitgangspunten (bijvoorbeeld een vast percentage van de extra omzet begroten als algemene kosten).
Deze dragen bij aan een helder en duidelijk structureel en beheersbaar financieel beleid, dat de
afgelopen jaren is ingezet door de ODRU. De structurele doorwerking van deze wijzigingen wordt
meegenomen in de begroting 2020.
1

De volgende onderdelen zijn toegelicht:
1. de afspraken met gemeenten over de UVP's 2019 (Ş3.1);
2. de (bouw)taakoverdracht vanuit de gemeente De Ronde Venen (Ş3.2);
3. De invlechting van taken van de nieuw gevormde gemeente Vijfheerenlanden (Ş3.3);
4. Overige materiele wijzigingen waaronder kleine contractaanpassingen (Ş3.4).

3.1 Opdracht UVP
Als aanvulling op de standaard DVO werkzaamheden is in 2019, evenals in voorgaande jaren, weer
een groot aantal projecten gecontracteerd. Inmiddels is er zekerheid over de omvang van deze
werkzaamheden, omdat de UVP's 201 9 zijn afgestemd en bevestigd. Hierdoor kan de extra verwachte
omzet middels een begrotingswijziging in de begroting voor 2019 worden verwerkt. Conform
voorgaande jaren wordt voorzichtigheidshalve gerekend met 8 0 0 van de extra uren in het UVP (ten
opzichte van de DVO-uren). In de praktijk ontstaan verschillen tussen de in het UVP geplande
werkzaamheden en de door de gemeenten feitelijk verstrekte opdrachten. Ook kunnen opdrachten in
overleg niet tot uitvoering komen. Voor de zomer en direct na de zomer wordt in samenspraak met de
gemeenten een prognose voor de planning voor de rest van het jaar gemaakt.
Lasten

De salarislasten over 2019 laten een lichte daling zien. De daling van de totale salarislast wordt
veroorzaakt door verschuiving van budget. In de businesscase young professionals is bepaald de nietbenutte salarislast in te zetten voor opleiding en begeleiding van de young professionals. Dit effect is af
te lezen bij de stijging van de indirecte personeelslasten (C 100.000). Per saldo is deze verschuiving
budgettair neutraal. Het effect van de stijging van de CAO en de hogere sociale premies (o.a.
pensioenpremie) is net als voorgaande jaren ook in 2019 aanwezig. Dit geeft een hogere salarislast van
C 70.150. Per saldo dalen de salarislasten met ruim C 29.000.
Gezien de tijdelijkheid van de extra projecten wordt hiervoor geen extra formatie gecreëerd, maar wordt
de ruimte voor inhuur voor de uitvoering en samenhangende overhead hiermee verhoogd. De lasten
voor inhuur zijn met C 2.754.500 hoger geraamd. In deze stijging is rekening gehouden met de
tariefontwikkeling van personeel van derden.
Bij de indirecte personele lasten is, naast de verschuiving van het young professional budget (C 100.000)
extra budget toebedeeld aan IT-ondersteuning om een aantal vernieuwingen door te kunnen voeren.
Het opleidingsbudget is verhoogd om (nieuw) personeel de mogelijkheid te bieden om kennis op te
bouwen waar dat nodig is en de bestuurskosten zijn verhoogd om het project Sturing, Monitoring en
Verantwoording uit te kunnen voeren.

1

Met structurele wijziging worden de baten en lasten bedoeld die voor onbepaalde tijd effect hebben op de begroting. Een
wijziging met een eindigend karakter wordt als incidenteel aangemerkt.
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Baten
Met dit onderdeel vanuit de begrotingswijziging wordt de omzet met C 3.001.650 hoger geraamd. Dit is
het gevolg van 26.445 uur extra vanuit de UVP's en 7.000 uur aan extra aanvullende omzet. Niet alle
extra gecontracteerde UVP-uren worden opgenomen, maar 8 0 0 van de extra uren voor 2019.
Deze werkwijze is conform de voorzichtigheidsgedachte en het uitgangspunt benoemd in de
begrotingsmethodiek. De systematiek van de begrotingswijziging draagt bij aan de financiële solide
basis. Mocht er onverhoopt minder worden gerealiseerd en dus minder inkomsten, dan staan daar
vanuit dit voorzichtigheidsbeginsel geen uitgaven tegenover die tot een negatief resultaat kunnen leiden.

3.2 (bouw)taakoverdracht gemeente De Ronde Venen
Het DB heeft in september 2018 ingestemd met de taakoverdracht en daar bijbehorende ophoging van
de dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de gemeente De Ronde Venen per 1 januari 2019. Het
nieuwe DVO is reeds getekend. De structurele effecten worden ook opgenomen in de
meerjarenbegroting 2020. Bij de overdracht van de taken komt er structureel 10.717 uur over. Dit heeft
een positief structureel effect op de baten in de begroting van circa C 962.000. De formatie wordt
uitgebreid met 9,49 fte. Hiervan is 7,89 fte beschikbaar voor de uitvoering en 1,6 fte voor overhead. Het
formatieplan is hierop aangepast, zie bijlage 1. De personele lasten (direct Ã indirect) die hierbij horen
komen uit op C 742.500. Aan materiele kosten (onder andere huisvesting, IT en overige overhead
kosten) is er C 219.500 geraamd. Per saldo heeft deze wijziging geen financieel effect op de begroting.

3.3 Invlechting taken gemeente Vijfheerenlanden
De nieuwe gemeente Vijfheerenlanden is per 1 januari 2019 in de provincie Utrecht gevormd. Gevolg
hiervan is dat er naast de huidige taakuitvoering van gemeente Vianen ook de milieutaken voor de
voormalige gemeenten Zederik en Leerdam door de ODRU uitgevoerd worden. Het nieuwe DVO is
reeds getekend. De structurele effecten worden ook opgenomen in de meerjarenbegroting 2020. Bij de
invlechting van Vijfheerenlanden komt er 7.819 uur aan structurele taken over. Dit heeft een positief
structureel effect op de baten in de begroting van circa C 702.000. Dit is bovenop het huidige DVO à
5.281 uur van de gemeente Vianen. Aan formatie komt er 6,90 fte over. Hiervan is 5,75 fte beschikbaar
voor de uitvoering en 1,15 fte voor overhead. Het formatieplan is hierop aangepast, zie bijlage 1. De
personele lasten (direct Ã indirect) die hierbij horen komen uit op C 608.500. Aan materiele kosten (onder
andere huisvesting, IT en overige overhead kosten) is er C 93.500 geraamd. Per saldo heeft deze
wijziging geen financieel effect op de begroting.

3.4 Overige materiele wijzigingen
3.4.1 Uitbreiding DVO
Twee gemeenten, respectievelijk Wijk bij Duurstede en Veenendaal hebben besloten om een aantal
extra taken door de ODRU te laten uitvoeren. Het betreft voornamelijk taken op het gebied van bodem
en vergunningverlening, voortvloeiend uit het Besluit Omgevingsrecht 2017 (verplichte taakoverdracht
aan omgevingsdienst). De gemeente Wijk bij Duurstede heeft reeds het nieuwe DVO getekend en het
college van de gemeente Veenendaal heeft akkoord gegeven op het nieuwe DVO. Deze structurele
effecten worden ook opgenomen in de meerjarenbegroting 2020.
De DVO ophoging heeft structureel effect op de begroting. Er komt 1.408 uur over aan taken, wat
neerkomt op circa C 126.500 aan extra baten. De formatie wordt uitgebreid met 1,20 fte. Hiervan is 1 fte
beschikbaar voor de uitvoering en 0.20 fte voor overhead. Het formatieplan is hierop aangepast, zie
bijlage 1. De personele lasten (direct Ã indirect) die hierbij horen komen uit op C 123.500. Aan materiële
kosten (onder andere licentie en overige overhead kosten) is er C 3.000 geraamd. Per saldo heeft deze
wijziging geen financieel effect op de begroting.
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3.4.2 Afronding invlechting Vijfheerenlanden
In paragraaf 3.3 is toegelicht dat de ODRU voor gemeente Vijfheerenlanden per 1 januari 2019 de
milieutaken uitvoert. De voorbereidende werkzaamheden zijn via een projectplan inclusief incidentele
kostenbegroting in 2018 in rekening gebracht bij de gemeente. Conform het plan wordt een aantal
werkzaamheden in 2019 uitgevoerd, waaronder de archiveringswerkzaamheden. Deze incidentele
kosten à C 156.700 zijn reeds gefinancierd in 2018 door de gemeente. De ODRU zet het bedrag in ten
behoeve van inhuur en IT-ondersteuning. Hier tegenover staat hetzelfde bedrag als baat en daardoor
heeft deze wijziging geen financieel effect op de begroting.

3.4.3

IT-uitbreiding

IT wordt een steeds belangrijker factor bij het leveren van diensten door de ODRU. Op korte termijn zit
dit vooral in een uniforme werkwijze die zoveel mogelijk wordt ondersteund door goed IT. De invoering
van de Omgevingswet op 1 januari 2021 brengt extra eisen met zich mee, zoals het zoveel mogelijk
automatiseren van het aanvraagproces van vergunningen. Daarnaast is het hebben van kwalitatief
goede informatie een belangrijke voorwaarde voor het uitvoeren van toezicht. Om dit alles mogelijk te
maken moet de ODRU eerst de informatievoorziening verder professionaliseren.
In 2019 worden er minder investeringen verwacht dan begroot, daarom worden de kapitaallasten naar
beneden bijgesteld. Dit vrijgekomen budget wordt ingezet voor de IT-ondersteuning, zodat de start
gemaakt kan worden met de verdere professionaliseringsslag
Tevens zijn een aantal functies geherwaardeerd en wordt binnen het cluster informatievoorziening een
formatie uitbreiding van 0,41 voorgesteld. De lasten hiervoor zijn circa C 30.000 en dit is de reden dat
de ODRU een negatieve begrotingswijziging doorvoert. Dit betreft een structureel effect op de begroting.

3.4.4 Omgevingswet Ã Afronding Uitvoering Koers
Het programma voor de Uitvoering Koers 2015-2018 is begin 2019 vervolgd. De zeven programma's
gestart in 2016 zijn voor het grootste deel afgerond en worden in de lijnorganisatie opgenomen. Een
drietal programma's is in de afrondende fase terwijl voor het programma duurzaamheid de focus ligt in
2019. Het programma Omgevingswet loopt daarentegen nog door in 2020. In april zal het algemeen
bestuur de Koers 2019-2022 bespreken.
Voor de dekking van de kosten van het programma is bij de jaarrekening over 2016 een
bestemmingsreserve ingesteld. Deze wordt gevoed vanuit de exploitatieresultaten en een incidentele
bijdrage. In 2018 zijn een aantal projecten later van start gegaan of uitgesteld, hierdoor wordt het budget
voor 2019 bijgesteld (tabel 2). Deze wijziging is incidenteel van aard en ook als zodanig verwerkt in de
begrotingswijziging (tabel 1).
Programma
(in euro's)

Budget 2019

Bijgesteld

B G W 2019

budget 2019

Voorbereid zijn op de toekomst
Programma Omgevingswet

Verbeteren kwaliteit van

351.360

-

351.360

dienstverlening

P r o g r a m m a Processen

-

101.600

101.600

Programma Nabijheid

-

16.000

16.000

Programma Duurzaamheid

-

11.000

11.000

-

10.362

10.362

Subtotaal

Coördinator organisatieontwikkeling

351.360

138.962

490.322

Dekking uit interne uren

-39.000

-12.600

-51.600

Totaal benodigde middelen organisatieontwikkeling

312.360

126.362

438.722

T A B E L 2: W I J Z I G I N G BUDGET UITVOERING KOERS 2019

In tabel 3 is de totale meerjarenbegroting weergegeven van de Uitvoering Koers. In 2018 was de
realisatie lager dan begroot. Dit kwam mede doordat een aantal projecten zijn doorgeschoven. In de
bijstelling van de budgetten is hier rekening mee gehouden.
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Door de bijstelling wordt het totaal budget van uitvoering koers niet gewijzigd . Het totale budget blijft
binnen de financiële kaders die hiervoor vorig jaar bij de begroting 2019 afgesproken zijn (zie tabel 3).
2

In bijlage 5 is het verloop overzicht opgenomen van de bestemmingsreserve Uitvoering Koers. Hieruit
valt op te maken dat de totale kosten inclusief de wijziging passend zijn met de bestemmingsreserve.
Dit is alleen mogelijk als een deel van het geraamde resultaat 2019 gedoteerd wordt aan de reserve.
Het besluit hiertoe is genomen door het algemeen bestuur op 12 april 2018.
Programma
(in euro's)

Totaal

Realisatie

Realisatie

budget

2017

2018

2019

2020

Voorbereid zijn op de toekomst
Programma Omgevingswet

879.561

124.305

170.996

351.360

232.900

P r o g r a m m a Processen

565.890

134.968

329.323

101.600

-

Programma Nabijheid

148.789

67.099

65.690

16.000

-

11.000

-

-

11.000

-

113.700

70.871

32.467

10.362

-

64.546

40.950

23.596

-

-

#Omgevingsbewust toezicht

133.453

77.840

55.613

-

-

Strategisch personeelsbeleid

71.100

71.100

-

-

-

1.988.039

587.132

677.684

490.322

232.900

Verbeteren kwaliteit van

dienstverlening

Programma Duurzaamheid
Coördinator organisatieontwikkeling

Afgeronde

programma's

Toekomstscenario's en Robuustheid

Subtotaal
Dekking uit interne uren
Totaal

-270.600

-90.000

-90.000

-51.600

-39.000

1.717.439

497.132

587.684

438.722

193.900

T A B E L 3 : B E N O D I G D E INCIDENTELE MIDDELEN UITVOERING KOERS 2019

»

Programma Omgevingswet
2017 en 2018 waren vooral de jaren van verkennen, onderzoeken en analyseren. Samen met de
gemeenten is verkend wat de Omgevingswet betekent voor de gezamenlijke uitvoeringspraktijk
(impactanalyse). In 2019 en 2020 gaat de ODRU verder met verkennen, onderzoeken en
analyseren. Maar gaat ook oefenen met de Omgevingswet door te starten met een overzichtelijk
aantal casussen. De resultaten van de praktijkgerichte werkvorm worden vertaald volgens de lijnen
van de vijf thema's naar implementatieacties voor de ODRU. Op basis van deze
implementatieacties gaat de ODRU voorbereidingen treffen voor het inrichten van de nieuwe
organisatie.
De belangrijkste activiteiten die de ODRU gaat verrichten zijn onderverdeeld in de volgende vijf
resultaatgerichte projecten:
»
»
»
»
»

»

Bijdragen aan kennisinstrumenten.
Helderheid en afspraken over taken en rollen.
Digitaal samen kunnen werken.
Verankeren van werkwijze in organisatie en processen.
Aanpassen van cultuur, houding, gedrag en competenties.

Programma Processen
Dit programma wordt afgerond in het voorjaar 2019 en wordt belegd in de lijn. Het Wabo proces,
inclusief Vooroverleg, Bouw, Milieu en ROM is herontworpen. De verbeteracties worden in 2019
geïmplementeerd, en geborgd.

Het plan voor het programma Omgevingswet wordt momenteel herzien. De verwachte financiële effecten van het gewijzigde
plan zijn nog niet opgenomen in deze (ontwerp)begrotingswijziging. Bijstelling van het plan inclusief financiële effecten wordt ten
behoeve het A B in juni 2019 aangeboden ter vaststelling. Indien er financiële materiele wijzigingen optreden in dit herziene plan
zal een tweede begrotingswijziging 2019 en eerste begrotingswijziging 2020 worden ingediend.
2
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We ontwikkelen een methodiek voor het managen (dat wil zeggen het continu verbeteren en borgen)
van werkprocessen en het trainen van 'facilitators' die zelfstandig in staat zijn grote(re)
procesherontwerp projecten te begeleiden, van begin tot en met continue verbetering. Het continu
blijvend ontwikkelen/verbeteren van processen wordt zo geborgd in de lijn.

»

Programma Nabijheid
Het jaar 2019 staat in het teken van het live gaan van de effectenkaart. We zitten hier in de
afrondende fase, vandaar dat we een deel van het budget van 2018 gereserveerd hebben voor
2019. De effectenkaart is een visuele presentatie van de indicatoren, ken- en stuurgetallen die iets
zeggen over de mate waarin de ODRU, en daarmee de gemeenten, succesvol is in het realiseren
van haar doelstellingen. Omdat de gemeenten ook eigenaar van de ODRU zijn geeft de kaart ook
informatie over hoe wij als organisatie er voor staan.

»

Programma Duurzaamheid
In de vergadering van 14 december 2017 heeft het AB het programma duurzaamheid toegevoegd
aan de strategiekaart. Samen met onze gemeenten werken we aan het realiseren van de
duurzaamheidsambities waarbij de focus op de energietransitie ligt. Er wordt een programma
georganiseerd dat moet leiden tot een 'plan duurzaamheid'. Hierin moet duidelijk worden wat de
ODRU op dit terrein te bieden heeft. Op basis van het plan kan met de uitvoering worden begonnen.
Voor 2019 is er C 11.000 geraamd om het plan te bekostigen.

3.5 Totaal te leveren uren begrotingswijziging
In tabel 4 zijn de totale begrote uren over 2019 opgenomen. Hier zijn de toevoeging van de gemeente
Renswoude en de jaarlijkse extra taken vanuit de UVP's in opgenomen.
Begrotingswijziging 2019
Type uur
D V O u r e n (G + T)
P r o j e c t u r e n (P)
Balans u r e n (B)
Totaal eigenaar g e m e e n t e n - (UVP)

Begroting
2019

UVP uren
2019

Uitbreiding
DRV

Uitbreiding
VHL

Uitbreiding
WBD/VEE

Totaal B G W

Bijgestelde

2019

begroting 2019

133.888

9.056

10.717

7.819

1.408

29.000

162.888

2.723

16.200

0

0

0

16.200

18.923

0

1.189

0

0

0

1.189

1.189

136.611

26.445

10.717

7.819

1.408

46.389

183.000

E x t e r n e V e i l i g h e i d (PUEV)

0

1.700

0

0

0

1.700

1.700

Aanvullende uren

0

5.300

0

0

0

5.300

5.300

136.611

33.445

10.717

7.819

1.408

53.389

190.000

Totaal

T A B E L 4:TOTAAL A F TE NEMEN UREN O.B.V. DE ( O N T W E R P ) B I J G E S T E L D E BEGROTING

2019
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4

Bijgestelde (ontwerp)Begroting 2019

In tabel 5 staat het overzicht van de bijgestelde (ontwerp)begroting 2019. In totaal nemen de baten toe
met een bedrag van bijna C 5.000.000 en de lasten met nagenoeg hetzelfde bedrag. De bijgestelde
begroting sluit met een positief saldo van C 209.175. De incidentele lasten van de Uitvoering Koers zijn
ook gewijzigd en deze sluiten op een negatief saldo à C 438.722. Het saldo van baten en lasten wordt,
naast de onttrekking aan de bestemmingsreserve Uitvoering Koers grotendeels ingezet ter dekking van
de incidentele lasten van de Uitvoering Koers. Er resteert een positief geraamd resultaat van C 17.574.
Dit is conform het AB besluit van 12 april 2018.
De wijzigingen in deze begroting zijn deels structureel en deels incidenteel van aard, zoals toegelicht.
De BBV richtlijnen schrijven voor dat deze structurele en incidentele wijzigingen inzichtelijk worden
gemaakt. Wij hebben hiervoor in bijlage 2 een tabel opgenomen met de wijzigingen die structureel dan
wel een incidenteel effect hebben op de begroting.
Begrotings¬

Bijgestelde

wijziging 2019

begroting 2019

Lasten
(in euro's)

Begroting 2019

Directe personele lasten

9.748.650

1.351.350

11.100.000

Inhuur derden

125.000

2.938.500

3.063.500

Indirecte personele lasten

686.400

315.600

1.002.000

77.500

95.500

173.000

Algemene kosten

670.000

141.500

811.500

Huisvestingskosten

576.000

84.000

660.000

Kapitaallasten

361.000

-40.000

321.000

5.000

80.000

85.000

12.249.550

4.966.450

17.216.000

Bestuurskosten

Diversen

Totaal lasten
Baten
(in euro's)

Begroting 2019

Directe personele baten

105.000

Baten eigenaar g e m e e n t e n UVP
Baten aanvullende o p d r a c h t e n
Overige g o e d e r e n en diensten
Huisvestingsbaten
Kapitaalbaten

Begrotings¬

Bijgestelde

wijziging 2019

begroting 2019
-

105.000

12.260.850

4.163.401

16.424.251

-

784.924

784.924

110.000

-

110.000

1.000
-

-

-

1.000
-

-

-

-

12.476.850

4.948.325

17.425.175

227.300

-18.125

209.175

I n c i d e n t e l e l a s t e n U i t v o e r i n g Koers

312.360

126.362

438.722

I n c i d e n t e l e b a t e n U i t v o e r i n g Koers

-

Diversen

Totaal baten
saldo van baten en lasten

Incidenteel saldo van baten en lasten
Geraamd saldo van baten en lasten
T o e v o e g i n g aan reserve U i t v o e r i n g Koers
O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

Geraamd resultaat

-

-

-312.360

-126.362

-438.722

-85.060

-144.487

-229.547

-

-

120.759

126.362

35.699

-18.125

247.121

T A B E L 5: ( O N T W E R P ) B I J G E S T E L D E B E G R O T I N G 2019
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Als uitvloeisel van een vernieuwing in het BBV, zijn we verplicht om een uitsplitsing naar uniforme
taakvelden op te stellen.
Deze programma's zijn zodanig in de begroting onderscheiden dat gemeenten de bijbehorende taken
met baten en lasten kunnen aggregeren in hun eigen begroting.
In het gewijzigde BBV worden baten en lasten van overhead niet meer onder de afzonderlijke
beleidsprogramma's geregistreerd maar centraal onder een afzonderlijk taakveld. In deze
begrotingswijziging zijn de wijzigingen ook vertaald naar deze programma's, conform de richtlijnen uit
de notitie overhead van de Commissie BBV.
Wij onderkennen vier taakvelden waarin we de baten en lasten kunnen verdelen. Dit zijn:
»
»
»
»

Volksgezondheid Ã Milieu (V&M); hieronder vallen alle taken op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu en de adviestaken
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV); hieronder vallen
alle bouwtaken en advisering op het gebied van RO
Onderwijs; hieronder vallen de taken op het gebied van Natuur- en Milieu Educatie (NDC)
Overhead; hieronder vallen de werkzaamheden en lasten met betrekking tot de overhead. In
2019 vormt de ontwikkeling van de koers en de voorbereiding/implementatie van de
omgevingswet een belangrijke onderdeel van de overheadkosten.

Per programma is de wijziging op de begroting opgenomen in bijlage 3. Het totaal overzicht van de
bijgestelde (ontwerp)begroting is als volgt.
Overzicht v a n baten en lasten bijgestelde begroting 2019
(per programma in euro's)

Lasten

Saldo

14.246.951

9.066.041

5.180.910

2.194.269

1.829.764

364.505

O n d e r w i j s (Natuur- en Milieu Educatie)

827.280

673.623

153.657

Overhead*

156.674

6.080.294

-5.923.620

VHROSV ( B o u w e n e n RO)

Baten

Algemene dekkingsmiddelen

-

Onvoorzien

-

5.000

-5.000

17.425.175

17.654.722

-229.547

G e r a a m d saldo van baten en lasten
Toevoegingen en o n t t r e k k i n g e n aan de reserves per p r o g r a m m a

-

-

-

247.121

G e r a a m d resultaat

17.574

* INCLUSIEF LASTEN UITVOERING K O E R S
T A B E L 6: BIJGESTELDE B E G R O T I N G PER P R O G R A M M A

»

Balans
Deze (ontwerp)begrotingswijziging heeft een verandering in de balans tot gevolg. In bijlage 4 is de
geprognosticeerde balans na de (ontwerp)begrotingswijziging 2019 weergegeven. De
voorgeschreven kengetallen zijn ook in bijlage 4 opgenomen.
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Bijlage 1 Bijgesteld formatie overzicht
De totale formatie stijgt van 128,50 fte naar 146,51 fte. De wijziging komt voort uit de diverse
taakoverdrachten en DVO ophogingen.
Formatieoverzicht BGW 2019
(in fte's)
Directie, afdelingshoofden en controller
Totaal m a n a g e m e n t t e a m

Vastgestelde
formatie

Totale formatie
2019

BGW 2019

(01-01-2019)
6,40
6

,

4

-

6,40
6,40

0

Bestuursondersteuning

2,55

0,67

3,22

H u m a n Resources

2,56

-

2,56

Communicatie

1,50

-

1,50

Planning & Control

3,89

-

3,89

Bedrijfsbureau

16,37

4,22

20,59

Bedrijfsbureau - uitvoering

-5,17

-1,53

-6,70

Totaal Staf en ondersteuning

21,70

3,36

25,06

2,69

0,16

2,85

Integraal Toezicht & Handhaving

30,98

5,52

36,50

Beleid & V e r g u n n i n g e n

34,62

5,78

40,40

Expertise & Advies

26,94

1,66

28,60

5,17

1,53

6,70

Totaal Uitvoering

100,40

14,65

115,05

Totaal O D R U

128,50

18,01

146,51

Relatiemanagement

Bedrijfsbureau - uitvoering
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Bijlage 2 Structurele en incidentele effecten op
(ontwerp)begrotingswijziging
In de begrotingswijziging doen zich structurele en incidentele wijzigingen voor. De structurele
wijzigingen hebben ook effect op de meerjarenbegroting en worden als zodanig verwerkt in de begroting
2020 en de jaren daarna. Met structurele wijziging worden de baten en lasten bedoeld die voor
onbepaalde tijd effect hebben op de begroting. Een wijziging met een eindigend karakter wordt als
incidenteel aangemerkt. In onderstaande tabel is de (ontwerp)begrotingswijziging vertaald naar de
structurele en incidentele wijzigingen.

Structureel

Begroting 2019

Begrotings¬

Bijgestelde

wijziging 2019

begroting 2019

Totaal lasten

12.249.550

1.820.100

14.069.650

Totaal baten

12.476.850

1.789.975

14.266.825

Structureel saldo van baten en lasten

Incidenteel

2

2

7

.

3

0

0

-

Begroting 2019

3

0

.

1

2

5

Begrotings¬

Bijgestelde

wijziging 2019

begroting 2019

Totaal lasten

-

3.146.350

3.146.350

Totaal baten

-

3.158.350

3.158.350

-

12.000

12.000

-312.360

-126.362

-438.722

-85.060

-144.487

-229.547

-

-

-

120.759

126.362

247.121

35.699

-18.125

17.574

Incidenteel saldo van baten en lasten

Incidentele lasten Uitvoering koers

G e r a a m d saldo van baten en lasten
T o e v o e g i n g aan reserve U i t v o e r i n g Koers
O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers
G e r a a m d resultaat

De afspraken met de gemeenten over de UVP's 2019 (Ş3.1), zijn volledig incidenteel van aard. De
taakoverdracht vanuit de gemeente De Ronde Venen (Ş3.2) en gemeente Vijfheerenlanden (Ş3.3) zijn
volledig structureel van aard. De overige materiele wijzigingen (Ş3.4) zijn deels structureel en deels
incidenteel van aard. Het structurele deel betreft de ophogingen van de DVO's en formatie
aanpassingen en het incidentele deel is de afronding van de invlechting Vijfheerenlanden.

Pagina 13 | 20
Akkoord voorzitter:

Akkoord secretaris:

(ontwerp)begrotingswijziging 2019

Bijlage 3 (ontwerp)begrotingswijziging 2019 per programma
V&M
(Milieu taken)
Lasten
(in euro's)
Directe personeelskosten

Begroting 2019

Bijgestelde
begroting 2019

6.152.125

548.875

6.701.000

-

1.994.341

1.994.341

258.250

112.450

370.700

-

-

-

Inhuur derden
Indirecte personele lasten

Begrotingswijziging 2019

Bestuurskosten

15.000

-15.000

-

Huisvestingskosten

-

-

-

Kapitaallasten

-

-

-

Algemene kosten

-

-

-

6.425.375

2.640.666

9.066.041

Diversen
Totaal lasten

Baten
(in euro's)
Directe personele baten
Baten eigenaar g e m e e n t e n UVP

Begroting 2019
105.000

Begrotings¬

Bijgestelde

wijziging 2019

begroting 2019
-

105.000

10.395.271

3.100.201

13.495.472

-

586.479

586.479

65.000

-5.000

60.000

Huisvestingsbaten

-

-

-

Kapitaalbaten

-

-

-

Diversen

-

-

-

10.565.271

3.681.681

14.246.951

4.139.896

1.041.015

5.180.910

-

-

-

Baten aanvullende o p d r a c h t e n
Overige g o e d e r e n en diensten

Totaal baten

Structureel saldo van baten en lasten

I n c i d e n t e l e l a s t e n U i t v o e r i n g Koers

-

I n c i d e n t e l e b a t e n U i t v o e r i n g Koers
-

-

-

4.139.896

1.041.015

5.180.910

T o e v o e g i n g aan reserve U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

4.139.896

1.041.015

5.180.910

Incidenteel saldo van baten en lasten

G e r a a m d e saldo van baten en lasten

Geraamd gerealiseerd resultaat
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V H R O S V ( B o u w e n & RO)
Lasten
(in euro's)
Directe personeelskosten
Inhuur derden
Indirecte personele lasten

Begroting 2019

Begrotings¬

Bijgestelde

wijziging 2019

begroting 2019

925.000

567.000

1.492.000

-

254.764

254.764

43.300

39.700

83.000

Bestuurskosten

-

-

-

Algemene kosten

-

-

-

Huisvestingskosten

-

-

-

Kapitaallasten

-

-

-

Diversen

-

-

-

968.300

861.464

1.829.764

Totaal lasten

Baten
(in euro's)
Directe personele baten
Baten eigenaar g e m e e n t e n UVP

Begroting 2019

Begrotings-

Bijgestelde

wijziging 2019

begroting 2019

-

-

-

1.180.898

999.457

2.180.355

Baten aanvullende o p d r a c h t e n

-

13.914

13.914

Overige g o e d e r e n en diensten

-

-

-

Huisvestingsbaten

-

-

-

Kapitaalbaten

-

-

-

Diversen

-

-

-

1.180.898

1.013.371

2.194.269

212.598

151.907

364.505

I n c i d e n t e l e l a s t e n U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

I n c i d e n t e l e b a t e n U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

Incidenteel saldo van baten en lasten

-

-

-

212.598

151.907

364.505

-

-

-

Totaal baten

Structureel saldo van baten en lasten

G e r a a m d e saldo van baten en lasten
T o e v o e g i n g aan reserve U i t v o e r i n g Koers
O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

Geraamd gerealiseerd resultaat

-

-

-

212.598

151.907

364.505
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O n d e r w i j s (NDC)
Lasten
(in euro's)
Directe personeelskosten
Inhuur derden
Indirecte personele lasten
Bestuurskosten

Begroting 2019

Begrotings¬

Bijgestelde

wijziging 2019

begroting 2019

415.000

13.000

428.000

-

75.323

75.323

30.450

1.350

31.800

-

75.000

-

Algemene kosten

75.000

-

Huisvestingskosten

58.500

-

58.500

5.000

-

5.000

-

-

-

583.950

89.673

673.623

Kapitaallasten
Diversen
Totaal lasten

Baten
(in euro's)
Directe personele baten
Baten eigenaar g e m e e n t e n UVP
Baten aanvullende o p d r a c h t e n
Overige g o e d e r e n en diensten

Begroting 2019

Begrotings-

Bijgestelde

wijziging 2019

begroting 2019

-

-

-

684.681

63.742

748.423

-

27.857

27.857

45.000

5.000

50.000
1.000

1.000

-

Kapitaalbaten

-

-

-

Diversen

-

-

-

Totaal baten

730.681

96.599

827.280

Structureel saldo van baten en lasten

146.731

6.926

153.657

I n c i d e n t e l e l a s t e n U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

I n c i d e n t e l e b a t e n U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

Incidenteel saldo van baten en lasten

-

-

-

146.731

6.926

153.657

-

-

-

Huisvestingsbaten

G e r a a m d e saldo van baten en lasten
T o e v o e g i n g aan reserve U i t v o e r i n g Koers
O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

Geraamd gerealiseerd resultaat

-

-

-

146.731

6.926

153.657
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Overhead
Lasten
(in euro's)
Directe personeelskosten

Begroting 2019

Begrotings¬

Bijgestelde

wijziging 2019

begroting 2019

2.256.525

222.475

2.479.000

Inhuur derden

125.000

614.072

739.072

Indirecte personele lasten

354.400

162.100

516.500

77.500

95.500

173.000

Algemene kosten

580.000

156.500

736.500

Huisvestingskosten

517.500

84.000

601.500

Kapitaallasten

356.000

-40.000

316.000

5.000

80.000

85.000

4.271.925

1.374.647

5.646.572

Bestuurskosten

Diversen
Totaal lasten

Baten
(in euro's)

Begroting 2019

Begrotings-

Bijgestelde

wijziging 2019

begroting 2019

Directe personele baten

-

-

-

Baten eigenaar g e m e e n t e n UVP

-

-

-

Baten aanvullende o p d r a c h t e n

-

156.674

156.674

Overige g o e d e r e n en diensten

-

-

-

Huisvestingsbaten

-

-

-

Kapitaalbaten

-

-

-

Diversen

-

-

-

Totaal baten

-

156.674

156.674

-4.271.925

-1.217.973

-5.489.898

I n c i d e n t e l e l a s t e n U i t v o e r i n g Koers

312.360

126.362

438.722

I n c i d e n t e l e b a t e n U i t v o e r i n g Koers

-

-

-

-312.360

-126.362

-438.722

-4.584.285

-1.344.335

-5.928.620

-

-

-

Structureel saldo van baten en lasten

Incidenteel saldo van baten en lasten

G e r a a m d e saldo van baten en lasten
T o e v o e g i n g aan reserve U i t v o e r i n g Koers
O n t t r e k k i n g uit reserve U i t v o e r i n g Koers

Geraamd gerealiseerd resultaat

120.759

126.362

247.121

-4.463.526

-1.217.973

-5.681.499
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Bijlage 4 Geprognosticeerde balans
Balans - Activa
(in euro's)

Balans
2018

Balans

Balans

2019
(begroting)

2019
(na bgw)

Vaste activa

M a t e r i e l e vaste activa
- Investeringen m e t een economisch nut:
- Verbouwingen
- Apparaten /installaties

27.500

22.500

22.500

512.220

601.625

621.372

539.720

624.125

643.872

5.087.535

2.900.000

4.500.000

Vlottende activa

U i t z e t t i n g r e n t e l o o p t i j d < 1jaar
- Vorderingen publiekrechtelijke lichamen
- Vorderingen Overige instanties
- U i t z e t t i n g in 's Rijk's s c h a t k i s t

26.659

20.000

25.000

2.347.267

2.819.827

2.441.842

7.461.461

5.739.827

6.966.842

Liquide m i d d e l e n
- Kassaldo
- Banksaldo

908

1.500

1.500

250.653

250.000

250.000

251.561

251.500

251.500

228.839

100.000

200.000

8.481.582

6.715.452

8.062.214

O v e r l o p e n d e activa
- Overige nog t e o n t v a n g e n b e d r a g e n , en
v o o r u i t b e t a a l d e bedragen die t e n lasten van
volgende begrotingsjaren komen

Totaal Activa
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Balans - Passiva

Balans

(in euro's)

2018

Balans
2019

2019
(na bgw)

(begroting)

Vaste Passiva

Eigen v e r m o g e n
Reserves
- Algemene reserve

565.853

565.853

703.430

- B e s t e m m i n g s r e s e r v e U i t v o e r i n g Koers

334.095

2.299

2.299

244.503

227.300

209.175

1.144.451

795.452

914.904

Saldo

rekening

- Gerealiseerde resultaat

Voorzieningen
344.310

149.000

276.310

344.310

149.000

276.310

-

-

-

- Crediteuren

1.495.769

1.100.000

1.500.000

- Belastingen (BTW) en Premies

1.119.777

1.000.000

1.100.000

2.615.546

2.100.000

2.600.000

159.612

175.000

175.000

4.100.447

3.400.000

4.000.000

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden m e t een rentetypische looptijd

^ j r

- R e k e n i n g c o u r a n t BNG

O v e r l o p e n d e passiva
- V e r p l i c h t i n g e n d i e in h e t b e g r o t i n g s j a a r zijn o p g e b o u w d
e n d i e in e e n v o l g e n d b e g r o t i n g s j a a r t o t b e t a l i n g k o m e n
m e t uitzondering van jaarlijks t e r u g k e r e n d e
arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van
vergelijkbaar v o l u m e
- De v a n d e E u r o p e s e e n N e d e r l a n d s e o v e r h e i d s l i c h a m e n
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen m e t een
specifiek bestedingsdoel die d i e n e n t e r dekking van lasten
van volgende begrotingsjaren

mm

- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van
volgende begrotingsjaren komen (huurkorting)

Totaal Passiva

Kengetallen
Netto schuldquote

117.217

96.000

96.000

4.377.276

3.671.000

4.271.000

8.481.582

6.715.452

8.062.214

Realisatie

Begroting

Bijgestelde

2018

2019

Begroting 2019

-6,00 zo
0

- 2 , 5 7 O /

- 3 , 1 4 O /

N e t t o s c h u l d q u o t e g e c o r r i g e e r d v o o r alle
verstrekte leningen

-6,00 zo

- 2 , 5 7 O /

- 3 , 1 4 O /

Solvabiliteitsratio

13,49%/Ü

1 1 , 8 5 O /

1 1 , 3 5 O /

Grondexploitatie
Structurele exploitatieruimte
Belastingcapaciteit

0

n.v.t.
9 , 1 7 O /

n.v.t.

n.v.t.
1 , 8 2 O /

n.v.t.

n.v.t.
1 , 1 3 O /

n.v.t.
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Bijlage 5 Verloop bestemmingsreserve Uitvoering Koers
In de onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de verloop van de bestemmingsreserve
Uitvoering Koers. Voorgesteld is om een deel (C 209.175 - C 17.574 = C 191.601) van het komende
exploitatieresultaat van 2019 toe te voegen aan de bestemmingsreserve.

Verloop reserve Uitvoering Koers

toevoeging

onttrekking

Saldo Reserve
-

2017
Resultaat 2016
Kosten 2017

738.534
-

-

497.132

2018
Bestemming resultaat 2017
Kosten 2 0 1 8
Bijdrage g e m e e n t e n 2 0 1 8

241.402
238.127
-

442.250

587.684
-

2019
Kosten 2019
Bestemming resultaat 2018
Bijdrage g e m e e n t e n 2019

334.095
-

106.927
-

438.722
-

-

2020
Kosten 2 0 2 0
Bestemming resultaat 2019
Bijdrage g e m e e n t e n 2 0 2 0

2.299
191.601
-

193.900
-

-

2021
Totaal

0
1.717.439

1.717.439
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Geachte leden van het Algemeen Bestuur,
Door deze brief doen wij u de zienswijze van de gemeente Woerden toekomen over de financiële
stukken van de ODRU.
e

De gemeenteraad van Woerden heeft zich op 6 juni 2019 positief uitgesproken over de 1 bijstelling
van de Begroting 2019 ODRU en de (ontwerp)Begroting 2020 ODRU, met inachtneming van de
volgende twee aandachtspunten:
1.Kosten Omgevingswet zijn onvoldoende in beeld
In onze zienswijze blijven wij, evenals ook in eerdere zienswijzen, aandacht vragen voor het punt dat
de kosten van de Omgevingswet onvoldoende in beeld zijn. Voor de structurele effecten van de
Omgevingswet gaat het om de formatie, de huisvesting en de benodigde investeringen op IT-gebied.
Omdat deze op dit moment nog niet bekend zijn kunnen deze nog niet in de cijfers worden verwerkt.
Zoals door u is aangegeven komt hierover op afzienbare termijn meer duidelijkheid. Er ligt op
27 juni 2019 in het AB ODRU een voorstel voor over extra incidentele voorbereidingskosten
2019-2020 en structurele effecten voor de Omgevingswet voor 2021 en verdere jaren.
Verder benadrukken wij het belang om vanuit de ODRU met de gemeentelijke regievoerders en de
programmamanagers Omgevingswet in gesprek te zijn over het samenspel tussen de ODRU en de
gemeenten.

2.Risico’s door overdracht van taken en nieuwe taken
In de (ontwerp)Begroting 2020 wordt op pagina 15 en 16 een overzicht gegeven van de
risicobeheersing, inclusief een overzicht van de mogelijke risico’s. In onze zienswijze blijven wij
evenals ook in eerdere zienswijzen, aandacht vragen voor het punt ‘overdracht van taken’.
Er komen meer taken naar de ODRU toe en dit brengt risico’s met zich mee zoals personele risico’s,
huisvesting, IT/DIV en de kwaliteit van de dienstverlening. In 2018 was ODRU in financieel opzicht in
orde, hetgeen resulteerde in een positief resultaat. Het was echter ook een veelbewogen jaar voor de
ODRU door de inbedding van de organisatieontwikkeling, de nieuwe taken en de overdracht van
taken. Voorkomen moet worden dat ODRU de extra taken niet aan kan en hierdoor knelpunten
ontstaan die extra kosten voor andere deelnemende gemeenten met zich meebrengen. Deze zorg
geldt met name voor de overdracht van bouwtaken van een aantal gemeenten en de taakuitvoering
voor de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Advies is daarom dit jaar ‘een pas op de plaats te maken’
en een gestaag tempo aan te houden waar het gaat om de mate waarin taken vanuit gemeenten naar
ODRU worden overgedragen.
Wij verzoeken u de inhoud van deze brief op te nemen als zienswijze van de gemeente Woerden over
de financiële stukken.
Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad,
De voorzitter,

De griffier,

V.J.H. Molkenboer

M.J.W. Tobeas

