
RAADSVOORSTEL 
16R.00230 

gemeente 
WOERDEN 

16R.00230 
Indiener: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 17 mei 2016 

Portefeuillehouders): wethouder De Weger 

Portefeuille(s): Milieu en duurzaamheid 

Contactpersoon: F. Kers 

Tel.nr.: 8429 E-mailadres: kers.f@woerden.nl 

Onderwerp: Financiële stukken Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) 

De raad besluit: 

1. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2015 ODRU; 
2. In te stemmen met de 1 e Begrotingswijziging 2016 ODRU; 
3. In te stemmen met de (ontwerp)Begroting 2017 ODRU waarin een gemeentelijke bijdrage van de 

gemeente Woerden is opgenomen van ŭ 1.152.456 (13.679 contracturen x f 84,25); 
4. De voorlopige zienswijze van het college over de besluitvorming van punt 2 en 3 te bekrachtigen en 

deze als definitieve zienswijze kenbaar te maken richting het Algemeen Bestuur van de ODRU. 

Inleiding: 

In het kader van de gemeenschappelijke regeling presenteert de ODRU de Jaarrekening 2015 en 
de (ontwerp)Begroting 2017. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de eerste 
wijziging van de Begroting 2016. 

Jaarstukken 2015 ODRU 
Resultaat 
De ODRU sluit het jaar af met een positief resultaat van ē 423.360 en is daarmee ē 396.796 beter 
ten opzichte van de bijgestelde begroting 2015. Het positieve resultaat is enerzijds ontstaan door 
besparing (incidenteel en structureel) op algemene lasten en door lagere personele lasten vanwege 
lagere bezetting. Anderzijds door realisatie van niet begrote aanvullende omzet. In de bijgestelde 
begroting is rekening gehouden met realisatie van circa 140.190 uur terwijl de werkelijke uren 
realisatie is uitgekomen op 150.966 uur. Dit heeft geleid tot een groot resultaateffect ten opzichte 
van de tussentijdse prognoses. ODRU heeft zich voorgenomen om nog in de eerste helft van 2016 
de systematiek van plannen en realiseren van aanvullende opdrachten in relatie tot de 
kostenstructuur en efficiency van de bedrijfsvoering te evalueren in samenspraak met de 
opdrachtgevers. 

Bestemming resultaat 
Op 10 december 2015 heeft het AB de notitie weerstandsvermogen vastgesteld. In de notitie zijn 
de risico's in kaart gebracht en is op basis hiervan een berekening gemaakt van de benodigde 
omvang van het weerstandsvermogen. Op basis van deze berekening kan ODRU een 
weerstandsvermogen opbouwen van maximaal C 693.750. 

Het positieve resultaat bedraagt ê 423.360. Hiervan wordt f 60.644 toegevoegd aan de 
bestemmingsreserve 'dekking overheadschade' en f 362.716 wordt toegevoegd aan de Algemene 
Reserve voor verdere opbouw van het weerstandsvermogen. De Algemene Reserve komt hiermee 



uit op C 565.852. 

Projectbegroting incidentele kosten 
In deze jaarstukken wordt ook verantwoording afgelegd over de incidentele kosten. Zie het 
overzicht op pagina 49. Vanuit het programma "ODRU op orde" hebben gemeenten de 
gemeentelijke bijdrage voor de incidentele kosten geoormerkt. De begroting van de incidentele 
kosten is gelijktijdig vastgesteld met de structurele begroting op 12 december 2013. De kosten voor 
2014 en 2015 zijn inmiddels bij gemeenten in rekening gebracht. Door uitstel van de reorganisatie 
is er in 2015 minder uitgegeven aan incidentele kosten en schuiven deze kosten door naar 2016. 
De maximale bijdrage van de gemeente Woerden bedraagt C 470.074, waarvan nog C 205.827 
resteert voor de bijdrage in 2016. 

Urenverantwoording 2015 
De uitvoering van milieutaken voor de gemeente Woerden heeft conform het uitvoeringsprogramma 
2015 plaatsgevonden. Zie de overzichten op pagina 58 t/m 60 van de Jaarrekening 2015 ODRU. 
Monitoring van het Uitvoeringsprogramma 2015 vond plaats aan de hand van de 
kwartaalrapportages; waar nodig is bijgestuurd. 

1e Begrotingswijziging 2016 
In 2015 hebben zich structurele wijzigingen voorgedaan die nopen tot aanpassing van de Begroting 
2016 ODRU. De aanpassingen in de begroting van ODRU voor 2016 zijn per saldo budgettair 
neutraal, dus beïnvloeden het eerder vastgestelde begrotingssaldo en uurtarief niet. De structurele 
doorwerking van deze wijzigingen wordt meegenomen in de Begroting ODRU 2017. 

Het gaat om de volgende wijzigingen: 
- extra uren uit de uitvoeringsprogramma's 
- contractaanpassingen bij de gemeenten Rhenen en Woerden (prov. VTH-taken en archeologie) 
- overdracht van taken vanuit gemeente Montfoort 
- bijstelling projectbegroting incidentele kosten. 

Begroting 2017 ODRU 
In deze concept begroting is rekening gehouden met vragen en opmerkingen die zijn gesteld naar 
aanleiding van de kadernota en zienswijzen daarop. Ook zijn de belangrijkste ontwikkelingen op het 
gebied van beleid en bedrijfsvoering benoemd. Het principe blijft dat de begroting beleidsarm is, 
dat wil zeggen dat beleidsmatige ontwikkelingen nog niet financieel zijn doorgerekend. 
Zodra besluitvorming daarover plaatsvindt wordt dit in een begrotingswijziging verwerkt. 
De gemeentelijke bijdrage voor Woerden bedraagtf 1.152.456 (13.679 contracturen x C 84,25) 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Jaarstukken 2015 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 2015 ODRU zijn op 14 april 2016 
vastgesteld door het AB ODRU. Vervolgens heeft het Dagelijks Bestuur van ODRU de 
Jaarrekening 2015 tegelijk met toezending aan de gemeenteraden ook ter kennisneming aan 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht toegezonden. 

f Begrotingswijziging 2016 ODRU en (ontwerp)Begroting 2017 ODRU 
Het vaststellen van de 1 e Begrotingswijziging 2016 en (ontwerp)Begroting 2017 is een bevoegdheid 
van het AB van ODRU. Volgens de gemeenschappelijke regeling (artikel 34) hebben alle 
deelnemende gemeenten gedurende 8 weken na de verzenddatum de tijd om te reageren op de 
toegezonden stukken. Dit betekent dat de zienswijzen voor 9 juni 2016 binnen moeten zijn. 
Zienswijzen worden in de AB-vergadering van 30 juni 2016 voorgelegd en bij de definitieve 
vaststelling van de Begroting 2017 ODRU meegenomen. 

Gezien de krappe termijn op een zienswijze in te dienen wordt het Algemeen Bestuur binnen de 
gestelde termijn geïnformeerd over de voorlopige zienswijze (standpunt college behoudens 
goedkeuring gemeenteraad) van de gemeente Woerden. 



Beoogd effect: 

Het beoogd effect van de Begrotingswijziging 2016 is het in overeenstemming brengen van de 
begroting met de huidige financiële inzichten. Het beoogd effect van de Begroting 2017 ODRU is 
de afstemming op het financiële kader binnen de Begroting 2017 gemeente Woerden. Uitvoering 
van de milieutaken vindt plaats binnen de contractafspraken en wordt nader uitgewerkt in het 
Uitvoeringsprogramma 2017. 

Argumenten: 

2.1 Wijzigingen leiden tot aanpassing van de Begroting 2016 ODRU 
In 2015 hebben zich structurele wijzigingen voorgedaan die nopen tot aanpassing van de Begroting 
2016 ODRU. Deze begrotingswijzigingen leiden tot een minimaal effect op het resultaat. 
De structurele doorwerking van deze wijzigingen wordt meegenomen in de begroting 2017. 

3.1 De Begroting 2017 ODRU is structureel sluitend 
De begroting is structureel sluitend. Het uurtarief voor 2017 is vastgesteld op C 84,25. Het principe 
blijft dat de begroting beleidsarm is, dat wil zeggen dat beleidsmatige ontwikkelingen nog niet 
financieel zijn doorgerekend. Zodra besluitvorming daarover plaatsvindt wordt dit in een 
begrotingswijziging verwerkt. 

3.2 Meer grip "aan de voorkant" door mogelijkheid zienswijze Kadernota 2017 ODRU 
De Kademota 2017 is op 10 december 2015 vastgesteld door het AB. Nieuw is dat gemeenten nu 
de mogelijkheid hebben om een zienswijze in te dienen over de Kadernota 2017 ODRU. Hierdoor 
ontstaat voor de gemeente meer inzicht en grip aan de "voorkant" van het begrotingsproces. 
De gemeente Woerden heeft een positief besluit genomen over deze kademota. 

Kanttekeningen: 

3.1 Er zijn mogelijke risico's 
In de (ontwerp)Begroting 2017 wordt op pagina 13 onder punt 4.2.2 ingegaan op de wijze waarop 
vorm wordt gegeven aan de risicobeheersing. Op pagina 14 zijn de huidige actuele risico's uit de 
notitie weerstandsvermogen opgenomen. Kortheidshalve wordt hiernaar verwezen. 
Deze risico's worden in het najaar van 2016 geactualiseerd. Hierbij is ook aandacht voor de op 
pagina 6 onder paragraaf 2.2 genoemde ontwikkelingen die mogelijk een risico vormen voor 
ODRU. 

3.3 Er is nog te weinig zicht op de vorming van een provincie-brede RUD 
Op dit moment ligt de focus op een financiële gezonde en goed georganiseerde ODRU. 
Kanttekening is dat er nog te weinig zicht is op de vorming van een provincie-brede RUD en wat dit 
in organisatorische en financiële zin gaat betekenen. Zie ook de RIB "Startnotitie contouren 
vorming provinciebrede RUD Utrecht" (document 15R.00044). 

Financiën: 

1" Begrotingswijziging 2016 ODRU 
De aanpassingen in de begroting van ODRU voor 2016 zijn per saldo budgettair neutraal, dus 
beïnvloeden het eerder vastgestelde begrotingssaldo en uurtarief niet. De structurele doorwerking 
van deze wijzigingen wordt meegenomen in de Begroting ODRU 2017. 

(concept)Begroting 2017 ODRU 
De gemeentelijke bijdrage voor Woerden bedraagt C 1.152.456 (13.679 contracturen x C 84,25). 
De bijdrage 2017 aan ODRU stijgt ten opzichte van de meerjarenraming van de gemeente met 
C 2.716. Deze verhoging wordt meegenomen bij het opstellen van de gemeentelijke begroting 
2017. 

Uitvoering: 



Op basis van het collegebesluit wordt een voorlopige zienswijze (standpunt college behoudens 
goedkeuring van de raad) over de Begroting 2017 ODRU kenbaar gemaakt aan het bestuur van 
ODRU. Vervolgens wordt het definitief standpunt op basis van besluitvorming in de raad kenbaar 
gemaakt aan het Algemeen Bestuur van ODRU. 

Communicatie: 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Kadernota 2017 ODRU (15R.00620) 

Bijlagen: 

- Jaarstukken 2015 ODRU (16.008706) 
- 1 e Begrotingswijziging 2016 ODRU en (ontwerp)Begroting 2017 ODRU (16.008707) 

Brief voorlopige zienswijze (16U.09883) 

N.v.t. 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 
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Onderwerp: Jaarstukken ODRU 2015 en accountantsverklaring 

Geachte raad, 

Met genoegen bieden wij u op grond van artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling de Jaarstukken 
2015 van Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) aan. In tegenstelling tot voorgaande jaren hebben wij er 
dit jaar voor gekozen om de jaarstukken in één document te bundelen, met extra aandacht voor opvallende 
projecten die speelden binnen onze eigenaargemeenten. Het jaarverslag 2015 is eveneens opgenomen op 
onze website www.odru.nl. 

Toelichting 
Het algemeen bestuur van ODRU heeft in zijn vergadering van 14 april de Jaarstukken 2015 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. 

ODRU sluit het jaar af met een positief resultaat van C 423.360 en is daarmee 6 396.796 beter ten opzichte 
van de bijgestelde begroting 2015. Het positieve resultaat is enerzijds ontstaan door besparing (incidenteel 
en structureel) op algemene lasten en door lagere personele lasten vanwege lagere bezetting. Anderzijds 
door realisatie van niet begrote aanvullende omzet. 

Kwaliteitsdocument, versie 12.0. 13 november 2014 



Bestemming resultaat 
In de vergadering van het algemeen bestuur van 14 april 2016 is besloten, mede op advies van de 
accountant, controller en de auditcommissie, om het positieve resultaat ad C 423.360 voor ë 60.644 toe te 
voegen aan de bestemmingsreserve 'dekking overheadschade' en het resterende deel à C 362.716 toe te 
voegen aan de Algemene Reserve voor de verdere opbouw van het weerstandsvermogen. 

Met vriendelijke groet, 

het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht, 

Namens deze, 
\ 

CD 

bijlagen: Jaarstukken 2015 en accountantsverklaring 
c c . regievoerders 
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"2015 was het jaar waar in O D R U haar koers tot 2018 heeft bepaald : 'Samen bouwen aan de 

Omgevingsd ienst regio Utrecht 2018' . In een gezamenl i jk proces van a lgemeen bestuur regievoer

ders, management en organisat ie ste lden w e onze kernwaarden en onze strategische doelste l l ingen 

vast. De belangri jkste daarvan zijn de verbeter ing van de kwaliteit van onze dienstver lening en het 

faci l i teren van gemeenten die hun bouwtaken aan O D R U wil len overdragen. Daarnaast wi l len w e 

voorbereid zijn op de n ieuwe Omgevmgswet . Deze koers krijgt nu gestalte. De ui tvoering van onze 

dienstver lening is naar tevredenheid ver lopen en w e kunnen met trots melden dat w e een mooi 

posit ief resultaat hebben behaald, dat w e gebruiken om ons weers tandsvermogen op peil te 

brengen. Want we wil len voorbereid zijn op de nabije toekomst die. met alle wettel i jke ontwikke l ingen 

en verander ingen bij onze gemeenten vele ui tdagingen biedt.'' 

Frits Naafs 
Voorzitter A lgemeen Bestuur 

Jacco I 
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1 T o e l i c h t i n g o p d e j a a r s t u k k e n 

1.1 Inleiding 

De Omgev ingsd iens t regio Utrecht is een gemeenschappel i jke regeling (GR) van op dit 
momen t vijft ien g e m e e n t e n in de provincie Utrecht. Los van landelijke ontwikkel ingen hebben 
middelgrote en kleine Utrechtse gemeenten al eerder hun krachten gebundeld . Deze 
bundel ing op het geb ied van het omgevingsrecht leverde voor de gemeenten samen en voor 
elk van de gemeen ten afzonderl i jk betere garanties op voor de kwaliteit van de ui tvoer ing, 
f inanciële schaa lvoorde len en verminder ing van kwetsbaarheid De part ic iperende 
gemeen ten per 2015 zi jn: Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, 
Oudewater , Renswoude , Rhenen , Stichtse Vecht, Utrechtse Heuvel rug, Veenendaal , 
V ianen, Wijk bij Duurs tede, Woe rden en Zeist. 

De missie van O D R U is: 
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. 

Onze visie luidt: 
1 onze gemeen ten te ontzorgen; 
- onze brede kennis en onafhankel i jke positie centraal te stel len, 
1 vanui t een d ienstver lenende houd ing te werken, 
« alert te zijn op polit iek gevoel ige dossiers en lokale verhoudingen; 
« vanui t mogel i j kheden te denken . 

1.2 A l g e m e e n 

De GR van O D R U bepaalt in art ikel 36 dat het A lgemeen Bestuur (AB) de jaars tukken, 
voorz ien van een contro leverk lar ing, uiterlijk op 1 juli vaststelt. Na vaststel l ing zendt het 
Dagel i jks Bestuur (DB) b innen veert ien dagen de jaarstukken naar de raden van de 
e igenaargemeen ten en Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht. De datum van 
vaststel l ing van de jaars tukken 2015 is gepland op 14 april 2016. 

Met ingang van 19 jun i 2012 is de gemeenschappel i jke regeling Omgevingsdienst regio 
Utrecht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55523544 met als 
rechtsvorm: Publ iekrechtel i jke rechtspersoon, Openbaar Lichaam op basis van 
gemeenschappe l i j ke regel ing. 

1.3 Rechtmat ighe id 

Confo rm het door het A B op 16 apri l 2015 vastgestelde controleprotocol heeft de accountant 
de jaar rekening gecont ro leerd op get rouwheid en rechtmatigheid en conform de richtl i jnen 
van de vers lag leggingsregels Besluit Begrot ing en Verantwoording provincies en gemeenten 
(BBV) . 

In november 2015 heeft de interim controle p laatsgevonden door de accountant . De 
ui tkomsten van de interim controle zijn uitgewerkt in de management le t ter en op 5 februari 
2016 is het DB hierover geïnformeerd. Het AB heeft uit haar midden een Audi tcommiss ie 
aangewezen Het reglement van de Audi tcommissie is op 16 april 2015 vastgesteld. De 
Audi tcomiss ie adviseert het AB over onder andere de jaarstukken. De Audi tcommiss ie speelt 
eveneens een rol bij verbeter ingen in sturing en opzet van de f inanciële bedri j fsvoering. 

1.4 Leeswi j ze r 

De jaars tukken 2015 bestaan uit twee onderdelen: jaarvers lag en jaarrekening (artikel 24 lid 
1 BBV). Het jaarvers lag bestaat uit de programmaverantwoord ing en de paragrafen. De 
jaarrekening bestaat uit het overzicht van baten en lasten en de toel icht ing, de balans en de 
toel icht ing en bi j lagen. 

In hoofdstuk 2, de programmaverantwoord ing, komt eerst de a lgemene samenvat t ing over 
2015 van de directie aan bod, gevolgd door de f inanciële samenvat t ing over 2015. 
Vervolgens gaat het hoofdstuk in op een aantal organisator ische ontwikkel ingen en 
landel i jke/maatschappel i jke verander ingen Daarna volgt per gemeente een ui twerking van 
diverse projecten en cijfers (UVP, DVO, afname producten/diensten). 

Hoofdstuk 3 bestaat uit de verplichte verantwoordingsinformat ie paragrafen die zijn 
voorgeschreven in artikel 9 van de BBV. In hoofdstuk 4 (en verder) staat de jaarrekening; de 
verantwoord ing en toelichting over het f inanciële beleid. Afgesloten wordt met de 
goedkeurende controleverklar ing van de accountant en de bi j lagen. 
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2. P r o g r a m m a v e r a n t w o o r d i n g 

2.1 Be le idsamenvat t ing 

ODRU anno 2015: organisatorisch 
O D R U is een gemeenschappel i jke regeling van op dit moment vijft ien gemeenten in de 
provincie Utrecht Deze bundel ing op het gebied van het omgevingsrecht leverde betere 
garant ies op voor de kwaliteit van de uitvoering, financiële schaalvoordelen en verminder ing 
van kwetsbaarhe id . Deze shared service' gedachte heeft erin geresul teerd dat O D R U naast 
de VTH- taken (vergunningver lening, toezicht en handhaving) ook een breed palet aan 
adv iserende en ui tvoerende taken in huis heeft. Met het ui tvoeren van de bouwtaken en de 
aan de W a b o gerelateerde APV-taken (bi jvoorbeeld kapvergunninġ, uitr i tvergunning) voor de 
gemeen te IJsselstein en Montfoort is het takenpakket van O D R U verder verbreed. Per 1 
sep tember werken drie young professionals op detacher ingsbasis bij O D R U . Ze voeren met 
name contro les uit voor het team Integrale Handhaving en Toezicht . Daarnaast maken ze 
hun ople id ing af. Leerzaam voor hen en voor ons als organisat ie. 

Landelijke en maatschappelijke veranderingen 
Onze samen lev ing verandert in een steeds sneller tempo Het Sociaal en Cultureel 
Planbureau vat deze verander ing samen in de "vijf i's': individual iser ing, informal iser ing, 
in format iser ing, internat ional isering en intensivering. De ODRUgemeen ten en O D R U 
moeten m e e b e w e g e n in deze verander ing. Voor ODRU betekent dit vooral meer aandacht 
voor het vroegt i jd ig betrekken van en communicat ie met inwoners en bedri jven en voor het 
gebru ik en t oepassen van moderne ICTmogel i jkheden. 

De tweede ontwikke l ing is het beleid van de Rijksoverheid de afgelopen ja ren, o.a gericht op 
versterk ing van de kwaliteit van de uitvoering in V T H . In het wetsvoorstel VTH (dat 
waarschi jn l i jk in 2016 in werking treedt), zullen provincies en gemeenten verplicht taken, 
waarvoor zij zelf niet voldoende draagkracht in werkomvang of personeel hebben, 
overdragen naar omgevingsd iensten. Daarnaast zijn in het wetsvoorstel organisator ische 
eisen vastge legd voor de ontvangende partij. O D R U voert op dit moment een nulmet ing uit 
en het eerste beeld is dat op de meeste terreinen ODRU aan deze eisen voldoet. 

Tenslot te is er het landeli jke streven naar een nieuwe Omgev ingswet Hierin worden alle 
wet ten die inv loed hebben op de ruimteli jke ordening aan elkaar gekoppeld in de toepass ing 
van rege lgev ing en uitvoering. De vermoedel i jke inwerkingtreding is 2018 of 2019. Verder 
word t door de Rijksoverheid een wijziging van het stelsel van bouwtoezicht voorbere id , 
waarb i j vereenvoud ig ing voor bedrijf en burger en een grotere rol voor de markt centraal 
staan. 

2.1.1 O n d e r n e m i n g s r a a d 

De OR: "Als ondernemingsraad waren wij begin 2015 betrokken bij de koers O D R U 2015

2018. W e hebben onder andere een SWOTana lyse gemaakt , als één van de vert rekpunten 
voor de koers Ook de betrokkenheid van alle col lega's bij het verder vormgeven van de 
koers leidde tot ons positief advies. Verder behandelden we in 2015 verschi l lende 
adv iesaanvragen, waaronder toetreding van bouwtaken van de gemeente Montfoort en de 
nieuwe O D R U werkt i jdenregel ing. Ook is, na een verk iez ingsronde voor nieuwe 
bestuurs leden, eind 2015 een nieuwe ondernemingsraad gestart" 

2.2 Financiële samenvat t ing 

O D R U heeft het jaar 2015 afgesloten met een positief resultaat van e 423.360. Dit resultaat 
is daarmee 6 396.796 hoger dan de bi jgestelde begrot ing 2015 (zie onders taande tabel) . In 
over leg met het AB zal worden besloten op welke wijze het resultaat ā C 423.360 bestemd 
gaat worden , conform artikel 32 uit de GR 

Op 10 december 2015 heeft het A B de notitie weers tandsvermogen vastgeste ld . In de notitie 
zijn de risico's in kaart gebracht en is op basis hiervan een berekening gemaakt van de 
benodigde omvang van het weers tandsvermogen. Op basis van deze berekening kan O D R U 
een weers tandsvermogen opbouwen van maximaal C 693.750. 

De komende jaren worden de r isico's steeds opnieuw tegen het licht gehouden en waar 
nodig geactual iseerd. Dit kan le iden tot nieuwe inzichten in de omvang van het aan te 
houden weers tandsvermogen. De jaarl i jkse notitie risico's en weers tandsvermogen word l in 
het najaar opgeste ld . 

Resul taat 2015 Begro t ing 2015 
Bi jgeste lde 

begro t ing 2015 
Real isat ie 2015 Verschi l 

Totale lasten 11 .217587 12.892.537 13.140.155 •247.618 

Totale baten 11.244.151 12.919 101 13.563 516 644.415 

Gereal iseerd saldo van ba ten en las ten 26.564 26.564 423.360 396.796 
Tabel: Gerealiseerd resultaat 2015 in euro's 

Het posit ieve resultaat is enerzi jds onts taan door bespar ing ( incidenteel en structureel) op 
algemene lasten en door lagere vaste personele lasten vanwege lagere bezet t ing. Anderzi jds 
door realisatie van niet begrote aanvul lende omzet . In de bi jgestelde begrot ing is rekening 
gehouden met realisatie van circa 140.190 uur, terwij l de werkel i jke uren realisatie 
ui tgekomen is op 150.966 uur (zie tabel 'Totaal urenoverzicht ' ) . De extra product ie is 
gereal iseerd door hogere productiviteit van het eigen personeel en extra personeel van 
derden. De kosten hiervoor zijn daardoor ook hoger dan begroot, maar ze zijn in balans met 
de lagere format iebezet t ing en hogere omzet . De gereal iseerde productiviteit van eigen 
personeel is over 2015 op ongeveer 1.440 uur per product ieve fle u i tgekomen, terwijl de 
norm die gehanteerd wordt 1.360 uur is. 

De l iquiditeitsposit ie is verbeterd ten opzichte van 2014. Het posit ieve resultaat draagt 
hieraan bij, maar ook de verbeterde beta l ingsmoraal van de gemeenten is een belangri jke 
oorzaak. Het ICT invester ingsbudget opgenomen uit het O D R U op Orde project is in 2015 
afgerond binnen het geraamde budget. In 2015 is vooral geïnvesteerd in optimal isat ie van de 
ICTomgeving en de doorontwikkel ing van de belangri jkste appl icat ies. 



Het totaal aanta l u ren dat in 2015 gecontracteerd was bedroeg: 159.655 uur (zie tabel 'Totaal 
urenoverz icht ' ) . In totaal is 150.966 uur gereal iseerd, hetgeen een onderschr i jd ing betekent 
van 8.689 uur op de gecont rac teerde uren. De onderschri jding is vooral onts taan bij 
aanvu l lende pro jecten die aan het e ind van het jaar zijn opgestart met een door loop in 2016. 
Vergel i jk de real isat ie met de uren uit de bi jgestelde begrot ing, dan is er ruim 10.000 meer 
gerea l iseerd (ko lom 2 en 3 in onders taande tabel). Dit betekent uiteindelijk dat O D R U meer 
uren heeft ge leverd dan begroot . 

Beg in 2016 is per gemeen te de uren eindafrekening opgemaakt en de verwerk ing van de 
over- en/ot onderschr i jdmgen zijn besproken door de accountmanagers van O D R U met de 
gemeen ten . De gemeen te heeft hierbij aangegeven om bepaalde taken in het n ieuwe jaar uit 
te voeren ot o m per laare inde f inancieel af te rekenen. Een uitgebreid urenoverzicht per 
gemeen te is b i jgevoegd in bi j lage 1. 

Uren r a p p o r t a g e Cont rac t 

u r e n 2015 

Bi jgestelde 
begro t ing 2015 

Gereal iseerde 

u ren 2015 
Verschi l 

Real isat ie 

2015 C 

1 D iens tve i l en i ngsove reenkoms t 107 335 107.335 106 485 -850 *. 8 67B 536 

2 Jaar l i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP) * : 

-T i jde l i j k budge t 11.458 13.089 8.205 -4.884 668.699 

- Pro jec tbudget 14.317 8 000 13.589 5.589 e 1.107.516 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( inc l . VTH) : 

- VTH-taken 9 4 4 6 9.446 9.443 -3 c 769.598 

- Aanvu l lend 14.620 HHLf lHf l 11.402 9.082 ť 867.497 

 Balans 2.479 1.842 1.842 c 150.147 

Totaa l 140.190 150.966 10.776 Ě 12.241 989 
Tabel Totaal urenovemcht 
* budget UVP exclusief DVO urea. 

2.3 R e g i o n a l e s a m e n w e r k i n g s u r e n 

Ook in 2015 zijn er projecten benoemd die in het belang zijn voor de gehele regio, een 
reg ionaal karakter hebben en/of de onderl inge samenwerk ing versterken. We noemen dit 
Regionale Uren Projecten. De f inanciering vindt plaats door een "/o van het UVP gezamenl i jk 
voor deze pro jecten besch ikbaar te stel len. In 2015 waren 2.650 uur beschikbaar en deze 
zi jn vol ledig benut De vo lgende projecten zijn onder meer uitgevoerd: 

Landel i jke Handhav ingss t ra teg ie (LHS) 
In gezamenl i j khe id met de gemeenten is een aanpak tot stand gekomen om de 
Landel i jke Handhav ingsst ra teg ie te introduceren. De uitrol gaat plaatsv inden in 2016. 
Producten en Diensten Cata logus (PDC) 
In 2015 is de eerste versie van de PDC tot stand gekomen De PDC diende als basis 
voor het opste l len van de UVP's en gaat dienen als eerste aanzet voor de 
productbegrot ing 2017 . 
Mobie l toezicht 
In 2015 heeft een pilot plaatsgevonden met mobiel toezicht o m te generen welke 
voorde len en/of nade len deze vorm van toezicht biedt. Een voordeel w a s dat snel veel 
gegevens kunnen worden geïnventar iseerd. Een nadeel was dat de snelheid van 
gegevens b innenha len in de backotf ice nog niet in hetzelfde tempo kon worden 
verwerkt . Ook waren de G P S gegevens niet in alle geval len opt imaal , waardoor 
bi jvoorbeeld foto's niet alti jd matchen met de feitelijke adresser ing. In 2016 wordt de pilot 
voor tgezet o m het werkp roces verder te verbeteren 

" 24 uurs bereikbaarheid en cr is isbeheer 
Met deze uren hebben we in 2015 de klachtenpiketregel ing opnieuw opgezet . Zo is 
O D R U beter voorbereid op 'wat als er een ramp gebeurt ' . Hierbij zijn de 
communicat ie l i jnen met de gemeenten en andere instant ies meegenomen . De prakti jk 
heeft ui tgewezen dat de verhuiz ing van O D R U naar het provinciehuis nadelig uitwerkte 
voor onze v indbaarheid. De onder l inge v indbaarheid krijgt in 2016 vern ieuwde aandacht . 
Nieuwe wetgev ing en ontwikkel ingen 
Of het nu gaat om het energ ieakkoord, de st ikstofbank, Programma Aanpak Stikstof 
(PAS), nieuwe bodemwetgev ing (grondstromenbele id) of ontwikkel ingen rond 
ketentoezicht Gedurende het |aar doen zich diverse ontwikkel ingen voor binnen de 
werkterre inen waar O D R U zich samen met de gemeenten op voorbereidt , zich hard voor 
maakt of aan meewerkt . Voor 2016 zal de Omgev ingswet een steeds belangri jkere 
ontwikkel ing worden om, conform de LHSaanpak, samen aan te gaan werken . 

2.4 Dekk ingsmidde len en verantwoording per g e m e e n t e 

Dekk ingsmidde len 
Realisat ie 2015 

Gemeente Bunnik 494.4 r / 

Gemeen te De Bilt 835.667 

Gemeen te De Ronde Venen 1.044.642 

Gemeen te Usselstein 1.823.219 

Gemeen te M o n t f o o r t 483 .151 

Gemeen te Oudewate r 348 239 

Gemeen te Kenswoude 72 099 

Gemeen te Rhenen 231.284 

Gemeente Stichtse Vecht 1.447.972 

Gemeen te Utrechtse Heuvelrug 935.037 

Gemeen te Veenendaal 592 944 

Gemeen te Vianen 477.793 

Gemeen te Wijk btj Duurs tede 238.502 

Gemeen te W o e r d e n 1.298.028 

Gemeen te Zeist 1.670.050 

Overige opdrachtgevers 243.945 

Totaa l I 12.241.988 

Tabel: Totaal dekkingsmiddelen per gemeente 

In bovenstaand tabel staat een overzicht van de bi jdrage (dekkingsmiddelen) per gemeente 
aan O D R U over 2015. Een nadere toel icht ing hiervan treft u in de hieronder weergegeven 
verantwoord ing per gemeente en bij lage 1. 



gemeente Bunnik 

Bes lu i t bodemkwali tei t , Molenspoor 
W e r k h o v e n 
Bij Werkhoven worden enkele boomgaard
percelen opgehoogd onder de regels van een 
Grootscha l ige bodemtoepass ing (GBT) uit het 
Beslui t bodemkwal i te i t (Bbk). De init iatiefnemer 
is een frui t teeltbedri j f uit Werkhoven. O D R U 
is het bevoegd gezag en houdt toezicht op de 
kwal i tei t van de g rond d ie hier wordt toegepast. 
De boomgaardperce len l iggen aan het Molen-
spoor in W e r k h o v e n . 

Door het h istor isch gebru ik als kleiwinning voor 
een steenfabr iek is een onregelmat ig reliëf 
on ts taan dat lastig te bewerken is. O m de bedrijfs
voer ing te verbeteren wil het bedrijf de percelen 
o p h o g e n en egal iseren. Hiervoor is een grote hoe
veelhe id grond nodig, in 2015 is ruim 21.000 m 3 

grond toegepas t (waarvoor circa 30 meldingen 
zi jn beoordeeld) . 

In onze regio zi jn meer GBT 's bekend, maar 
de inzet h iervan bij het aanvul len van voor
mal ige w ingeb ieden is uniek in onze regio. Naar 
verwacht ing zal het project nog enkele jaren 
door lopen. 

Varkenshouder i jen met l u c h t w a s s e r s 
Luchtwassystemen of luchtwassers bij varkens
houderi jen kunnen een hoge emissiereduct ie van 
ammoniak behalen (7Ŭ-95Va). In de praktijk halen 
de meeste bedri jven dit niet. Dit is een landeli jk 
probleem. De oorzaken variëren van onwetend

heid (te weinig kennis) bij de ondernemer tot 
calculerend gedrag (kostenbespar ing). Het resul

taat dat w e als O D R U via zeer grondige controles 
samen met de ondernemers wil len bereiken, is 
dat luchtwassers voldoen aan de eisen en dat ze 
goed worden ingezet. O m de vereiste ammon ia 

kreductie ook echt te real iseren. W e kijken hierbij 
naar de samenhang met de totale bedri j fsvoe

ring: denk aan sta lsystemen en dieraantal len. 

De jaarl i jkse controles spelen tevens in de 
gemeenten Montfoort, Oudewater, Rhenen, 
Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en 
Woerden. Bijzonder aan deze controles is dat we 
veel overtredingen zien in naleefgedrag. Maar de 
te behalen mil ieuwinst is ook enorm. Commun i 

catie naar buiten, kennisdelen over het 'hoe' en 
'waarom' bij ondernemers en bij gemeenten is 
cruciaal bij dit project. 
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Afname producten 8i diensten 

I Archeologie Ä Monumenten 

I Beleid 

I Bodem a. Watei 

I Geluid, lucht di verkeer 

| Klimaat. Energie en Oubo 

r Natuur- en Milieueducatie (NDC) 

I Overige specialistische taken 

I Ruimtelijke ordening en milieu 

Wabo milieu advies en vergunningverlening 

I Wabo milieu handhaving 

| VTH taken 

ĩ Accountmanagement Ä Regionale Samenwerking 

B u d g e t 2015 I Gerea l i see rd 2015 

1 D i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t (DVO) 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( inc l . VTH) 

T o t a a l " 
" budget UVP exclusief DVO uren. 
"* exclusief incidentele kosten 

Product ieci j fers 

120 

100 

1 Inlegt Jİe controles cat 3 ŵ 4 

Klachten 

I Grondvenet 

109 

333 .824 

49 .145 

128.413 

511.382 

I Piojectcontroles tíŘ 1 fi 2 Repressieve controles 

s Wabo Omgeving* vergunning (mitteu) a Meldingen Activiteiterrbesluit 

354.354 

16.443 

128.620 

499.417 

Bereik educat ie en recreat ie Aanta l scholen 
Aanta l 

leer l ingen 

Gemeente Bunnik 1.000 



C E M E E N T E 

DE BILT 
O n d e r z o e k naar s p o e d e i s e n d e 
b o d e m s a n e r i n g e n 
De provincie Utrecht heeft aan de gemeente 
De Bilt subs id ie toegekend voor de uitvoering 
van twee bodempro jec ten . N a m e n s de gemeen
te heef t O D R U de subs id ieaanvraag opgesteld, 
a fspraken gemaak t met de bet ref fende perceel-
e igenaren en het bodemonderzoek gecoörd i 
neerd . De aanle id ing van deze bodempro jec ten 
is dat twee locat ies in de gemeen te De Bilt on 
derdee l u i tmaken van de (provinciale) spoedli jst. 
Op deze lijst s taan locat ies met een bodem
verontre in ig ing die mogel i jk r isicovol zi jn voor 
de mens . Of mogel i jk r isico's veroorzaken door 
grote verspre id ing van de verontre in ig ing via het 
grondwater. 

Op het momen t dat een bodemverontre in ig ing 
daadwerkel i jk r isico's met z ich meebrengt , is 
er sprake van een zogenaamde spoedeisende 
saner ing ' . Bij één locat ie hebben de resultaten 
van het onderzoek aange toond dat risico's vri j 
we l zi jn uit te s lu i ten. Daaren tegen hebben de 
resul taten van moni tor ing bij de tweede locatie 
nog onvo ldoende aange toond dat verspreid ings-
nsico's zijn uit te slui ten. Dit project loopt dus door 
in 2016. Deze projecten zijn bi jzonder omdat er 
veel part i jen samenwerken , zoals de provincie 
Utrecht, RUD Utrecht, de gemeente , bewoners, 
huurders, verhuurders en een bodemadv ies
bureau. 

niMtui-

Open Monumentendag 
Ook in 2015 heeft O D R U de gemeente De Bilt 
ondersteund bij het organiseren van de Open 
Monumentendag. Doel van dit jaarl i jks terug
kerend project is om inwoners en schol ieren ken
nis te laten maken met de monumenten . Dit ver
groot de betrokkenheid bij het cultureel er fgoed 
in de eigen gemeente en versterkt de bewustwor
ding van de cultuurhistorische waarde. 

De tien monumenten die in 2015 de deuren open
den voor het publiek t rokken ruim 1.000 bezoe
kers. Opmerkel i jk dit jaar waren Huize Gaude-
amus met het recital van de concertpianist Misha 
Fromin, de bevlogen rondleiding van de eigenaar 
van villa Trinari en de speciale k inderspeurtocht 
bij de Woudkapel . 

Voorafgaand aan de Monumentendag werd het 
scholenproject georganiseerd. De schol ieren 
leerden aan de hand van speciaal ontwikkeld 
lesmateriaal de waarde van een monumen t ken
nen. Naast kennismaking met de monumenten 
konden bezoekers genieten van dans en diverse 
muziekgezelschappen. 

A f n a m e p r o d u c t e n S. d i e n s t e n 

I Archeologie ŕ. Monumenten 

| Bodem 4 Water 

I Geluid, lucht ü verkeer 

ļ Ruimtelijke ordening en milieu 

Wabo milieu advies en vergunningverlening 

Wabo milieu handhaving 

H Klimaat. Energie en Dubo VTH taken 

Natuur en Milieueducatie (NDC) ijjļjH Accountmanagement Ä Regionale Samenwerking 

Overige specialistische taken 

Omzet 
(In euro's) 

Budget 2015 Gerea l iseerd 2015 

1 Diens t ve r l en i ngsove reenkoms t (DVO) 349 .717 366 .925 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 413 .613 404 .065 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( inc l . VTH) 89.836 64 .677 

Totaa l * * 853.165 835 .667 
" budget UVP exclusief DVO uren. 
** exclusief incidentele kosten 

Product ieci j fers 

30 
20 

* Integrale controles cal 3 S. 4 

Klachten 

• Grondveriet 

- Project con l roles cat 1 ft ì - Kepressieve controles 

I WaDo ûmgevings vergunning (milieu) a Meldingen Activiteitei.besluit 

Bereik educat ie en recreat ie Aanta l scholen 
Aanta l 

leer l ingen 

Gemeente De Bilt 21 3.330 

1 



G e m e e n t e 

De R o n d e V e n e n 

B o o m f e e s t d a g 
Leer l ingen van groep 7 van alle 21 basisscholen 
knot ten en snoe ien t i jdens de jaarl i jkse Boom

fees tdag in het gemeente l i jk groen' . Al 25 jaar 
nemen ru im 550 leer l ingen deel aan dit project in 
De Ronde Venen. En ieder jaar doet elke school 
mee. 

Doel van de activiteit is bewustword ing bij leer

l ingen dat bomen en struiken zorg nodig hebben. 
Dit leidt tot zorgvuld iger omgaan met het groen. 
De w e r k z a a m h e d e n vonden plaats in de plant

soenen , parken en stru iken in de directe omge

ving van elke schoo l . 

Gewoonl i j k worden t i jdens de Boomfeestdag 
b o m e n geplant . O m d a t er in de gemeente 
De Ronde Venen onvo ldoende plantobjecten 
zi jn o m alle dee lnemende kinderen aan het 
werk te zet ten, is er in 2015 gekozen voor knot

ten en snoe ien . 

Het t e a m Groenbeheer en veel col legeleden van 
de gemeen te De Ronde Venen, alle basisscho

len, het NMEcen t rum De Woudreus en vrijwil

l igers zorgden ook dit jaar voor een geslaagde 
edit ie 

G e l u i d s o n d e r z o e k m o g e l i j k h e d e n 
w o n i n g b o u w V i n k e v e l d 
ODRU voerde in het voor jaar van 2015 een uit

gebreid akoest isch onderzoek uit naar de moge

l i jkheden van woningbouw binnen het plangebied 
Vinkeveld. Eerder werd een globaal bestem

mingsplan opgeste ld. 

Het plangebied kent rondom verschi l lende 
bedri j fsmatige functies. Het was de wens van 
de gemeente om de invloed hiervan op Vinke

veld inzichtelijk te maken. Het aspect geluid 
speelde hierbij een belangri jke rol. In over leg met 
de betrokken ondernemers is een aantal rede

lijke maatregelen afgesproken om het geluid te 
beperken. Hierdoor zal de geluidsbelast ing op 
het gebied zo dalen dat voor het hele gebied 
sprake is van een goed woon en leefkl imaat. 

Dit geluidsonderzoek was de eerste grote 
opdracht voor de gemeente De Ronde Venen. 
Omdat meerdere bedri jven uit ui teenlopende 
branches zijn onderzocht, was het een ui tdagen

de klus om zowel de invloed per bedrijf als het 
cumulat ieve gelu idsniveau in het gebied in kaart 
te brengen. 

ü i ļ ] L M r r o ö W ũ 
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A f n a m e p r o d u c t e n 8t d i e n s t e n 

Archeologie 6. Monumenten 

Bodem i. Water 

Geluid, lucht ft verkeer 

Klimaat. Energie en Dubo 

Natuur- en Milieueducatie (NDC) 

Ruimtelijke oidening en milieu 

I Wabo miheu advies en vergunningverlening 

| Wabo milieu handhaving 

ļ V T H taken 

Accountmanagement 6V Regionale Samenwerking 

O m z e t 
(in euro's) 

B u d g e t 2015 Gerea l i see rd 2015 

1 Dìens t ve r l en ingsove reenkoms t (DVO) 874 .495 816.373 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 52 .649 58.150 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( incl . VTH) 170 .042 170.118 

T o t a a l " 
' budget UVP exclusief DVO uren. 
" exclusief incidentele kosten 

1.097.186 1.044.642 

P r o d u c t i e c i j f e r s 

400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

ř Integrale controles cat 3 8 

I Klachten 

I Last onder dwangsom 

335 

Ķ Projectcontroles cat 1 ft 1 i Repressieve controles 

s Wjbo Omgeving* vergunning Imilleul ũ Meldingen Activiteitenbesluit 

Süiondverzei 

85 
106 

Bereik educat ie en recreat ie Aanta l scholen 
Aanta l 

leer l ingen 

Gemeente De Ronde Venen 21 13.100 

flü'iit.'ixIlMW'M. 

Bezoekers 
Vrijwilligers 

2.500 
45 

Stagiaires •'•2 



Gemeente — U c f f f c c f t I. C 

+ĨĮ IJsselstein 
Sloopmeld ingen I J s s e l s t e i n 
Het project s loopmeld ingen ' gaat over het 
organiseren van een werkwi jze voor de inhou

del i jke contro le op asbest . De aanle id ing is om 
intern tot ėėn s tandaard werkwi jze te komen. 
Deze moet in l i jn zijn met onze Producten en 
DienstenCata logus, de voorz iene groei op het 
geb ied van bouwtaken voor O D R U en de ver

dere ontwikkel ing van het taakve ld asbest . Voor 
het laatst is een voorwaarde dat deze aanslui t bij 
de wet Vergunn ingver len ing, toezicht en hand

hav ing (VTH) en de kwali tei tscr i ter ia 2 . 1 . Betrok

ken personen bij dit project zíjn d e O D R U Wabo

coörd inatoren (voor de gemeen te IJsselstein) en 
asbestspecia l is ten. 

De voorbere id ing vond voornamel i jk plaats 
in 2015; de ui tvoer ing vindt plaats in 2016. 
Het aanpassen van de werkwi jze draagt bij aan de 
integrat ie van de bouwtaken ' b innen O D R U als 
geheel . Hierdoor zijn w e beter in staat om ook 
voor andere gemeen ten deze werkzaamheden 
op te pakken, met een s tandaard werkwi jze in 
plaats van een gemeen te speci f ieke. 

Koningshof /Schut tersgracht a ls onderdeel 
van 'Verbeterde Binnenstad ' 
In 2003 startte het verbeter ingsplan IJsselstein 
'Verbeterde Binnenstad' . Doel is om een verpau

perd deel van de binnenstad te herontwikkelen, 
om daarmee de winkel, werk, recreat ie en 
woonfunct ie te versterken. Randvoorwaarde is 
dat het historische karakter van de binnenstad 
behouden moet bli jven. In dit project werkt O D R U 
samen met de gemeente IJsselstein en een 
projectontwikkelaar. 

Eén van de laatste onderdelen van dit project is 
de invull ing van de Molenstraat en de Schutters

gracht. Dit gebied kenmerkt zich momentee l door 
grootschal ige bebouwing. Dit is niet in overeen

stemming met het kleinschal ige karakter van de 
binnenstad. Voor dit gebied is nu een plan ont

wikkeld voor 21 appar tementen en ca. 4 0 0 0 m
2 

winkelruimte, een restaurant en bovengrondse 
parkeergarage. Ook vindt in dit gebied een her

inrichting plaats van de openbare ruimte Als 
ODRU hebben wij een rol gespeeld in het uitwer

ken van dit project en het uiteindelijk ver lenen 
van de omgevingsvergunníng in 2015. In een 
oude binnenstad, een beschermd stadsgezicht, 
is het bijzonder interessant om zo'n groot invul

l ingsproject te realiseren. 

©oofem 1® r í l 
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Afname producten S diensten 

I Archeologie 5 Monumenten 

I Beleid 

Į Bodem ü Water 

ļ Geluid, lucht Ä verkeer 

í Natuur- en Milieueducatie (NDC) 

Ruimtelijke aidenmg en milieu 

Į Wabo Bouw advies en vergunningverlening 

| Wabo milieu advies en vergunningverlening 

.ļ Wabo milieu handhaving 

| VTH taken 

I Accountmanagement Ä Regionale Samenwerking 

Omzet 
( in euro's) 

Budget 2015 Gerea l i seerd 2015 

1 Diens t ve r l en i ngsove reenkoms t (DVO) 1.551.760 1 .584 .621 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 407 .582 206 .929 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( incl . VTH) 37.468 31 .670 

Totaa l * * 1.996.810 1.823.219 
* budget UVP exclusief DVO uren. 
** exclusief incidentele kosten 

Product ieci j fers 
B Integrale controles cat 3 ft 4

 a Projectcuntroles cat 1 tt 1 1 Repressieve cunt oles 

Klachten 

» Last onder dwangsom 

I Wabo Omgeving* vergunning (milieu) 3 Meldingen Activrteiienbe sluit 

B Grondveriet - Wabo Omgevingsvergunmng (bouwen) 

Bereik educatie en recreatie Aantal scholen 

Gemeente IJsselstein 13 



gemeente M o n t f o o r t 

Verbeter ing rekenmodel len verkeers lawaai 
O D R U kreeg de afge lopen jaren opdracht van 
de gemeen te Mont foor t o m rekenmodel len op 
te bouwen voor verkeers lawaai , in 2015 is een 
verbeters lag gemaak t in de model len. Daarnaast 
is de hardware van het rekencentrum verbeterd. 
De rekenmode l len en geluidskaarten geven de 
gemeen te inzicht in de geluidssituatie. Dat helpt 
bij het in kaart brengen van gezondheidsr is ico's 
én maak t het mogel i jk o m proactief te sturen op 
bouwp lannen en bestemmingsp lannen. 

Aanle id ing voor de verbeter ing is het beschik

baar k o m e n van openbare gegevens via de 
Basisregis t rat ies Adressen en Gebouwen (BAG) 
en onderg ronden (bodemtypen met verschi l 

lende akoest ische eigenschappen) . Doelstel

l ing is o m actuele, gemeentebrede informa

tie over verkeers lawaai te kunnen ontslui ten. 
De rekenmode l len kr i jgen jaarl i jks een update met 
de besch ikbare in format ie. In 2015 is voor alle 
rekenmode l len (ook voor luchtkwaliteit) meer en 
speci f ieke rekenkracht toegevoegd in het reken

cen t rum, waardoor de berekeningen sneller en 
stabieler zi jn . 

In het projecten werk ten O D R U , de gemeente 
Mont foor t (afdel ing Verkeer) en de Provincie 
Utrecht ( regionale verkeersmodel ) samen. 

De ge lu idskaar ten zijn beschikbaar op het 
openba re Geo loke t via www.odru.nl . 

J à 
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Meer ja r ige z w e r f a f v a l c a m p a g n e 
Montfoort heeft, net als andere gemeenten , 
last van zwerfafval . Met de 'Nedvangsubsid ie ' 
werden in 2015 daarom acties ui tgevoerd in 
samenwerk ing met scholen, winkel iers en 
ondernemers. O D R U onders teunde en facil i teer

de daarnaast de gemeente /zwer fvu i lambassa

deurs" onder andere bij de volgende activi teiten: 
 contact met alle basisscholen, het Wellant

college en de gemeente over de aanpak 
van zwerfafval ; 

« winkel iersvereniging in formeren over het 
afschaffen van plastic tasjes en het promoten 
van acties voor consumenten ; 

« vuurwerkact ie: in 2015 kregen klanten bij het 
vuurwerk dat zij bestelden een zak om na 
afloop het afval in te verzamelen, 

» zwerfvui lambassadeurs adviseren over het 
gebruik van social media om bekendheid 
van de actie te vergroten. 

Dit is een voorbeeld van een project waarbi j de 
acties heel zichtbaar zijn voor inwoners en er een 
mooie samenwerk ing is met vri jwil l igers. 

"een actieve bewonersgroep die zich inzet om de 
openbare ruimte schoon te maken en te houden 

A f n a m e p r o d u c t e n S d i e n s t e n 

I Bodem ü Water 

| Geluid lucht i verkeer 

| Klimaat. Energie en Dubo 

Natuur- en Milieueducatie (NDC) 

Ruimtelijke ordening en milieu 

Wabo Bouw advies en vergunningverlening 

Wabo milieu advies en vergunningverlening 

Wabo milieu handhaving 

V T H taken 

Accountmanagement 4 Regionale Samenwerking 

O m z e t 
( in euro's} 

B u d g e t 2015 Gerea l i see rd 2015 

1 D i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t (DVO) 288 .266 307 .112 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP) * 106 .276 103.199 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( inc l . VTH) 73 .900 72.839 

T o t a a l * * 468 .442 483.151 
" budget UVP exclusief DVO uren. 
" exclusief incidentele kosten 

P r o d u c t i e c i j f e r s , 
3 Integrale controles cat 3 í A B PrDjectcontro.es cat t Si 2 B Repressieve controles 

I Klachten 

I Last onder dwangsom 

a Wabo Omgevings vergunning (milieu) s Meldingen Activiteltenbeslurt 

* Grondverzet 

160 

140 

120 

100 
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Gemeente Oudewater 

30 g e s l o t e n b o d e m e n e r g i e s y s t e m e n 
Op het terrein van de voormal ige touwfabnek in 
Oudewate r k o m e n 47 won ingen . Van dit aantal 
gaan 30 gebru ik m a k e n van een ges lo ten bodem

energ iesys teem. De ontwikke laar heeft gekozen 
voor energ iezu in ige won ingen met vloerverwar

ming en in de zomer voor bijna grat is koeling. 
Dit kan door toepass ing van een bodemwarmte

wisselaar en warmtepomp . Het gesloten bode

menerg iesys teem voorziet de won ingen zo op 
een mil ieuvr iendel i jke en aangename wijze van 
warmte en koude 

In 2015 bestond de rol van O D R U vooral uit het 
t oepassen van de ju iste bereken ingswi jze om uit 
te slui ten dat de onder l inge beïnv loed ing van de 
sys temen groter is dan wettel i jk toegestaan. 

Bij het afhande len van de meld ingen was het van 
belang extra aandach t te besteden aan de moge

lijke onder l inge beïnv loeding van de systemen. 
Wanneer sys temen elkaar negat ief beïnvloe

den gaat het rendement omlaag . Dit heeft een 
negat ieve weers lag op de energiezuin igheid en 
het comfor t . Dit project w a s uniek omda t het gaat 
o m veel bodemenerg iesys temen op een beperkt 
oppervlak. 

Bodemwarmtew ìsse laa r 

Wethouder Bert Vermeij met leerlingen van 
groep 7 en 8 van de Manaschool in Oude water 

Aanpak zwerfafval 
Door landeli jke subsidie heeft de gemeente kans 
om zwerfafval aan te pakken. Dit is een meer

jarensubsidie die loopt tot 2022. Doel is om in

woners, bedri jven en scholen te betrekken bij het 
voorkomen en opruimen van zwerfafval , met als 
resultaat een schoner Oudewater. In 2015 werd 
er schoongemaakt in het bui tengebied en binnen 
de bebouwde kom . bij basisscholen en t i jdens de 
Duurzame Markt. 

Bij het opruimen van zwerfafval is een vaste club 
vrijwill igers actief. Deze 'Zwer fvu i lambassadeurs ' 
zijn extra ondersteund door hesjes met logo, 
communicat ie en overleg om gezamenl i jk ideeën 
uit te werken. Ook de scholen zijn actief bij het 
project betrokken. Zij hebben meegedaan aan 
landeli jke acties als de Opschoondag en Keep it 
Cleanday. Ook besteedden zij in hun lessen aan

dacht aan zwerfafval. Het Platform Duurzaam 
Oudewater heeft ti jdens de Duurzame Markt op 
10 oktober veel aandacht besteed aan het op

ruimen van zwerfafval en aan het werven van 
nieuwe vrijwill igers. 

Het project zwerfafval ' loopt ook bij de 
gemeenten Bunnik. Wijk bij Duurstede. 
De Ronde Venen. Woerden. Montfoort, 
Zeist Stichtse Vecht. De uitvoering/onder

steuning van de projecten verschil t wel per 
gemeente, afhankeli jk van lokale insteek. 

A f n a m e p r o d u c t e n Ä d i e n s t e n 

^^Êk feļfe 1
B e i e i d 

Wabo milieu advies en vergunningverlening 

i f H Bodem Ä Water Wabo milieu handhaving 

H Geluid, lucht ŕt verkeer VTH taken 

I j Klimaat Energie en Dubo Accountmanagement 8 Regionale Samenwerking 

Natuur en Milieueducatie (NDC) 

Ruimtelijke ordening en milieu 

Omzet 
(In euro's) 

1 Diens t ve r l en i ngsove reenkoms t (DVO) 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( inc l . VTH) 

T o t a a l " 
" budget UVP exclusief DVO uren. 
** exclusief incidentele kosten 

Budget 2015 I Gerea l iseerd 2015 

P r o d u c t i e c i j f e r s 

I Klachten 

•J Grondverlet 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

283 .050 

45 ,314 

57 .299 

385.662 

1 Hrojeclcontroles cat 1 81 2 Repressieve controles 

ï Wabo Omgeving', vergunning (milieu} — Meldingen Acnvileitenbesluil 

Wabo Umgevings vergunning (milieu) 

49 

249 .309 

54 .047 

44 .884 

348.239 



G E M E E N T E 

KĚNSWOUDf: 

B o u w h i s t o r i s c h onderzoek s loop R e c h t h u y s 
Vooru i t lopend op de sloop van het voormal ige 
Rechthu is in Renswoude heeft O D R U in 2015 
in opdracht van de gemeen te bouwhistor isch 
onderzoek ui tgevoerd. De locatie van dít histori

sche pand word t herontwikkeld tot appar temen

tencomplex dat qua bouwmassa en voorkomen 
d e oude luister van het Rechthuis doet herleven. 

De s loopwerkzaamheden boden de ze ldzame 
mogel i jkhe id o m destruct ief onderzoek uit te voe

ren naar histor ische bouwsporen die lange tijd 
verborgen waren achter aft immeringen, (verlaag

de) plafonds en stuc lagen. Zo zijn geschi lderde 
plafonds en sleute ls tukken teruggevonden die 
dateren uit de tweede helft van de 17de eeuw. 
Ook bleek dat verschi l lende deurkozi jnen oor

spronkel i jk o m g e b o u w d e raamkozi jnen waren, 
waar in de oorspronkel i jke schuifconstruct ie van 
de schu i f ramen nog goed te herkennen was. 

In s a m e n h a n g met het uitgevoerde archeologi

sche onderzoek en de eerdere bouwhistor ische 
verkenn ing k w a m een g o e d beeld naar voren van 
de ruimtel i jke ontwikke l ing van het pand. Het in 
2015 ui tgevoerde onderzoek biedt daarvoor veel 
n ieuwe aanknop ingspun ten . 

'*u'ŵ«ars 
ín « n D E 0 
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Gelu idssaner ing 
Dit project gaat over het saneren van woningen 
met een te hoge geluidsbelast ing door verkeers

lawaai. Dit saneren gebeurt door zogenaamde 
'gevelmaatregelen' . Voorbeelden hiervan zi jn: 
het dichten van naden en kieren in de gevel, het 
plaatsen van dubbelg las of dakisolat ie. 

Op basis van de Wet geluidhinder is een lijst van 
woningen opgesteld waar de geluidsbelast ing te 
hoog was. In 2015 is voor een aantal gemeentes, 
waaronder Renswoude, de formele procedure 
gestart door vast te stel len dat de woningen al

leen door gevelmaatregelen kunnen worden her

steld. 

Het Bureau Saner ing Verkeers lawaai (BSV) 
keurde het saner ingsprogramma goed. De ver

volgstap bestond uit het onderzoeken van de 
woningen of maatregelen noodzakel i jk waren om 
ervoor te zorgen dat in de woning het geluids

niveau niet hoger was dan 43 dB. O D R U heeft de 
toekomst ige waardes voor geluidsbelast ing van 
de gevels vastgesteld op 55 tot 63 dB. 

Doel is dat alle woningen in de Dorpsstraat en 
Utrechtseweg in 2017 zijn gesaneerd . 

A f n a m e p r o d u c t e n í d i e n s t e n 

I Archeologie 4 Monumenten 

| Bodem Ä Water 

I Geluid, lucht S verkeer 

ļ Overige specialistische taken 

Wabo milieu advies en vergunningverlening 

Wabo milieu handhaving 

I Accountmanagement 6. Regionale Samenweiking 

O m z e t 
( in euro's) 

B u d g e t 2015 Gerea l i see rd 2015 

1 D i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t (DVO) 22.413 22.192 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 64 .548 44 .079 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n 7.889 5.827 

Totaa l * * 
" budget UVP exclusief DVO uren. 
" exclusief incidentele kosten 

94.850 72.099 

P r o d u c t i e c i j f e r s 
s Integrale controles cat 3 Ä 4 - Project controles cat i 8 2 - Repressieve controles 

* Wabo Omgeving* vergunning Imilieu) I Meldingen Actwiteitenbesltiit 



GEMEENTE 

Rhenen 
Níet -gesprongen e x p l o s i e v e n 
In de gemeen te Rhenen zi jn in de Tweede 
Were ldoor log veel oor logshande l ingen geweest . 
Het komt regelmat ig voor dat bij bouw en graaf

we rkzaamheden aandach t is vereist voor de 
eventue le aanwez ighe id van níetgesprongen 
convent ione le exp los ieven (CE) in de bodem. 
Voorbee lden van exp los ieven zijn vl iegtu igbom

men (a fwerpmuni t ie) , maar het kan ook gaan 
o m afgeschoten of achterge la ten kleiner kaliber 
munit ie. 

O D R U adviseert de gemeen te hierbij en be

oordeel t op verzoek de onderzoeksrappor ten. 
Het gaat onder andere o m de locat ies Heren

straat, Hoornwerk en Bast ions (Grebbeberg) . 

De gemeen te heeft vanui t Openbare orde en 
Vei l igheid een verantwoordel i jkhe id bij mogel i jke 
convent ione le exp los ieven in de grond. Hierbij 
w a s onze exper t ise van de regelgeving rondom 
het "Opsporen van Convent ione le Explosieven" 
(OCE) gewens t Ook in voorgaande ja ren heeft 
O D R U de gemeen te hierin onders teund. Het gaat 
o m adviser ing op maat. In ons werkgeb ied zijn er 
namel i jk niet veel gemeen ten waar de problema

tiek van nie t gesprongen exp los ieven speelt. 

-

å  * 
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Archeo log ische onderzoek 
kerkhof Cunerakerk 
In 2015 (start juni 2014) adviseerde O D R U de 
gemeente Rhenen in het kader van vergunn ing

verlening en de uitoefening van de gemeentel i jke 
bevoegd gezagtaken Archeologie. Ook beoor

deelden we rapportages over het archeologisch 
vooronderzoek en de opgraving van kerkhof 
Cunerakerk. 

De nieuwbouw van een aanbouw aan de noord

zi jde van de kerk w a s de aanleiding van de 
archeologische opgraving kerkhof Cunerakerk. 
De kerk staat in het cent rum van Rhenen. Doel

stelling was het behoud van archeologische in

formatie door planaanpassing en een opgraving. 
Betrokken parti jen bij het project waren het kerk

bestuur van de Cunerakerk, de Wabocoördinator 
gemeente Rhenen, een archeologisch adv iesbu

reau en de Monumentencommiss ie Rhenen. 

Het onderzoek heeft voor het eerst inzicht gege

ven in het kerkhof rond de Cunerakerk en daar

mee in de historische bewoners van Rhenen. 
Je kunt niet dichter bij de mensen van vroeger 
komen dan door het onderzoek naar deze m e n 

sen zelf. Dat maakt dit project zo uniekl 

ĽJ 

Afname producten ü diensten 

I Archeologie A Monumenten 

I Bodem 4 Water 

I Geluid, lucht 4 verkeei 

ļ Wabo milieu handhaving 

I VTH taken 

ļ Accountmanagement 4 Regionale Samenwerking 

I Overige specialistische taken 

I Ruimtelijke ordening en milieu 

Wabo milieu advies en vergunningverlening 

Omzet 
(in euro's) 

Budget 2015 Gerea l iseerd 2015 

1 Diens t ve r l en i ngsove reenkoms t (DVO) 103.424 87 .568 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 27 .710 33 .839 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( inc l . VTH) 118.834 109.877 

Totaa l * * 
* budget UVP exclusief DVO uren. 
** exclusief incidentele kosten 

249.967 231.284 

P r o d u c t i e c i j f e r s 

» integrale controles cat 'i S 4 

- Klachten 

s ũi ondverzet 

I Proiectcontioles cat 1 b 2 Repressieve controles 

i Wabo Omgevings vergunning (milieu) Ä Meldingen Activiteitenbeslult 

44 



T Ĩ 
gemeente 

S x i c h t s e 

U / G c h i 

D i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t (DVO) 
m e t k r i n g l o o p b e d r i j v e n 
Twee plaatsel i jke kr ingloopbedri jven gaan 
samenwerken en grote inspanningen verr ichten 
o m herbru ikbare producten bij de inwoners op 
af roep in te zamelen , te sorteren en te verkopen. 
Dit is een voortv loeisel uit de recent vastgestel

de Afvalv is ie. Duurzaamheidsv is ie en het beleid 
Social Return. De kr ingloopbedr i jven zijn als 
en ige partij aangewezen om alle textiel in de 
gemeen te in te zamelen . Met een r esu l t aa t ve r 

pl icht ing van 9 kg text iel per inwoner per jaar. 
Hiervoor zet ten de kr ingloopbedr i jven personen 
in met een afs tand tot de arbeidsmarkt . Het ton

nage aan kr ing loopgoederen zal jaarl i jks fors toe

n e m e n ten opz ichte van 2015. 

Dit project loopt tot 31 december 2020 en zal 
ui twi jzen dat samenwerken op het gebied van 
duurzaamhe id , Social Return en kr ingloopbe

dr i jv igheid voor de i nwoners van Stichtse Vecht 
posi t ieve resul taten heeft. Het moet le iden tot 
een betere dienstver len ing, een beter mil ieu/ 
kl imaat, een goede part icipatie en gunst ige f inan

cië le resul taten voor de kr ingloopbedri jven en de 
gemeen te . 

* i 
u i t s l u i t e n d opladen 

e l e k t r i s c h e v o e r t u i g e n 

Bele idsregel elektr isch laden 
Vragen van inwoners van de gemeente Stichtse 
Vecht om het plaatsen van een laadpaal in de 
openbare ruimte vormden in 2014 de aanleiding 
om met dit project te starten. Dat leidde tot het 
opstel len van beleid voor het plaatsen van laad

palen voor elektr ische auto's door ODRU, in 
samenwerk ing met de gemeente. Dit beleid is in 
2015 door het col lege vastgesteld. 

Doelstell ing was om meer laadpalen in de ge

meente beschikbaar te hebben, met zo min mo

gelijk investering van de gemeente . De gemeen

te heeft een overeenkomst met een commerc ië le 
partij gesloten, die nu ook palen plaatst Deze 
partij onderzoekt de locatie, waarna de gemeente 
een verkeersbesluit neemt (reserver ing parkeer

plek voor ladende auto's). Andere aanbieders 
kunnen ook een dergel i jke overeenkomst sluiten. 

Het project kende een complex proces. Je moet 
namelijk als gemeente bepalen in welke situaties 
en onder welke voorwaarden je in de openbare 
ruimte een private laadpaal wilt toestaan. 

ĊJ 
[ R 1® 

A f n a m e p r o d u c t e n 64 d i e n s t e n 

I Archeologie S Monumenten 

I Beleid 

I Bodem Ä Water 

| Geluid, lucht 4 verkeer 

I Klimaat, Energie en Dubo 

Natuur- en Milieueducatie (NDC) 

I Overige specialistische taken 

| Ruimtelijke ordening en milieu 

Wabo milieu advies en vergunningverlening 

I Wabo milieu handhaving 

I VTH taken 

I Accountmanagement 4 Regionale Samenwerking 

O m z e t 
(in euro's) 

B u d g e t 2015 Gerea l i see rd 2015 

1 D i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t (DVO) 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 

1.147.194 

105.624 

1.081.529 

81.663 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( incl . VTH) 283 .102 284 .779 

Totaa l * * 
" budget UVP exclusief DVO uren. 
" exclusief incidentele kosten 

1 .535.920 1 .447.972 

P r o d u c t i e c i j f e r s 

« Integrale controles cat 3 fit 4 - Projettcont roles cat 1 ä 2 Repressieve cont oles 

Klachten 

I Last onder dwangsom 

m Wabo Omgeving; vergunning (milieu) 

I Grondverzet 

~ Meldingen Activiteitenbesluit 

350 

300 

250 

200 

ISO 

100 

Bereik educat ie en recreat ie Aanta l scholen 
Aanta l 

leer l ingen 

Gemeente Stichtse Vecht 42 17.300 

MEC Maarssen 
Aantal 

Bezoekers 
Vrijwilligers 

3.000 
10 

Stagiaires 8 



G E M E E N T E 

U T R E C H T S E H E U V E L R U G 

Energ iekaar t Utrechtse Heuvel rug 
Eind 2014 heeft O D R U voor de gemeen te in een 
proefproject twee kaar ten gemaakt : één kaart 
met in format ie over het jaar l i jkse energiever

bruik door part icul ieren en bedr i jven en één kaart 
met energ iebesparende projecten binnen de ge

meente. Door het goede resul taat konden w e in 
het najaar van 2015 de context en de funct iona

liteit verder uitbreiden met extra kaar t lagen zoals 
het verbruik van gas en electra en de uitstoot van 
C 0 2 . Daarnaast is een kaart met de energie

labels van won ingen t oegevoegd . Eind 2015 
bestond de energ iekaar t uit circa 20 kaart lagen 

De gemeen te wil de in format ie uiteindeli jk ont

s lui ten via de eigen geoviewer. De kaart lagen 
zijn dan te combineren met eigen geo informat ie, 
waardoor betere analyses te maken zi jn. 

In dit project is voor het eerst gebruik gemaakt 
van een techniek die dit mogel i jk maakt . Het be

heer blijft bij O D R U . Deze uitwissel ingsmogel i jk

he id van míl ieugerelateerde data zal ín de toe

komst vaker gebru ik t worden . 

1 r 

i 

Natuurwi js in het Nationaal Park 
Jaarli jks doen zo'n 250 kinderen van negen scho

len uit Utrechtse Heuvelrug mee aan dit project. 
Leerl ingen van de groepen 5 en 6 gaan drie keer 
in een schooljaar het Nationaal Park Utrechtse 
Heuvelrug in. Hart', hoofd' en 'handen' komen 
t i jdens een NatuurWijsdag al lemaal aan bod en 
leveren de leerlingen onvergetel i jke ervar ingen 
op. Met als doel: hun betrokkenheid bij het park 
en de natuur vergroten. 

Dit project is een samenwerk ing tussen allerlei 
landeli jke, regionale en lokale natuurorganisa

ties. IVN Utrecht, Stichting Natuurw i j s en O D R U 
coördineren dit project; de uitvoering ligt in han

den van de Natuurwi jzers. ZIJ zijn als vri jwil

liger actief bij diverse natuurorganisat ies in het 
Nationaal Park, zoals Stichting Het Utrechts 
Landschap, Vereniging Dorp en Natuur, Natuur

monumenten, Staatsbosbeheer, Vereniging 
Maarn, Maarsbergen Natuurli jk, Landgoed Huis 
te Maarn en IVN Heuvel rugKromme Rijn. Dit 
project loopt al een aantal jaren. In 2015 is veel 
tijd besteed aan het aanvragen van subsidie om 
nieuwe vrijwill igers op te leiden tot Natuurwi jzer , 
ook in het uitbreidingsgebied van het Nationaal 
Park (Zeist, Soest, Leusden en Amersfoor t ) . 

İ 

CJ 

A f n a m e p r o d u c t e n S. d i e n s t e n 

I Bodem 4 Water 

I Gekild, lucht 4 verkeer 

I Wabo milieu handhaving 

| Klimaat. Energie en Dubo 

I Natuur- en Milieueducatie (NDC) 

I Ruimtelijke ordening en milieu 

ļ Wabo milieu advies en vergunningverlening 

Accountmanagement 4 Regionale Samenwerking 

Omzet 
(in euro's) 

Budget 2015 Gerea l i seerd 2015 

1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 772 .620 766 .878 

2 Jaarl i jks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)* - 

3 Aanvullend afgenomen (incl. VTH) 203 .910 168.159 

T o t a a l " 
" budget UVP exclusief DVO uren. 
" exclusief incidentele kosten 

976.530 935.037 

P r o d u c t i e c i j f e r s 

250 

200 

150 

100 

5 Integrale controles cat 3 6V 4 

I klachten 

I Grondverzet 

211 

I Projectcontroles cat 1 8. 2 Repressieve conti oles 

t Wabo Omgevrngs vergunning (milieu) » Meldingen Activiteiten bes luit 

Bereik educatie en recreatie Aantal scholen 
Aantal 

leerlingen 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 28 2.500 



G E M E E N T E 
S l i m m e Meters 
In Veenendaa l zi jn in 2015 alle aanslui t ingen van 
de gemeente l i j ke organisat ie Veenendaal voor
z ien van s l imme' meters. Met deze meters zijn 
de actue le energ ieverbru iken van de aanslui 
t ingen alt i jd via internet toegankeli jk. Nu is het 
energ ieverbru ik van bi jvoorbeeld het gemeente
huis per kwart ier of uur inzichtelijk. 

Het p laatsen van 's l imme' meters is een eerste 
s tap naar ene rg iemanagemen t Het verbruik en 
gebru ik van een pand is h iermee opt imaal af te 
s t emmen . Veenendaa l kan op deze manier voor
op lopen in het duu rzaam beheer van haar vast
goed . Ene rg iemanagemen t moet de gemeente 
zelf doen , O D R U levert de kennis en ondersteunt 
de gemeen te . 

Een aantal voorde len van 's l imme' meters zijn: 
1 goed funct ioneren van installaties en pompen; 
« opt imaal energ ieverbru ik en dus energie 

besparen ; 
« meer grip op facturat ie van de energie

leverancier en het netwerkbedri j f ; 
» goede input voor moni tor ing en managen 

van vas tgoedbeheer en energie. 

Ook de gemeen ten De Bilt. St ichtse Vecht, 
V ianen en Zeis t hebben 's l imme' meters. Op naar 
een s l imme regio l 

P 

« 

S p o o r w e g o n d e r d o o r g a n g e n V o o r p o o r t 
Bij dit project staat adviser ing Ruimtel i jke Orde
ning en Mil ieu centraal. Het betreft de realisatie 
van spooronderdoorgangen ter vervanging van 
de bestaande overwegen aan de noordzi jde van 
Veenendaal 

De samenwerk ing met diverse part i jen waar
onder Prorai l de gemeenten Renswoude, Ede, 
Veenendaal , de Omgevingsd ienst De Vallei en 
ODRU maken dit project bijzonder. De belangri jk
ste voorbereidende werkzaamheden voor O D R U 
zijn in 2015 ui tgevoerd. Voor diverse thema's 
(zoals geluid, tr i l l ingen, luchtkwaliteit, bodem, 
archeologie, ecologie en externe vei l igheid) heeft 
ODRU geadviseerd en beoordeeld. Ook brach
ten we advies uit naar aanleid ing van ingediende 
zienswijzen. De realisatie van de onderdoor
gangen vindt naar verwacht ing in 2016 plaats. 

ĆJ 

A f n a m e p r o d u c t e n 8. d i e n s t e n 

I Archeologie 4 Monumenten 

I Bodem ÍS. Water 

I Geluid, lucht 4 verkeet 

I Wabo milieu handhaving 

Į Accountmanagement 4 Regionale S a men wei king 

I Klimaat. Energie en Ũubo 

. Ruimtelijke ordening en milieu 

Wabo milieu advies en vergunningverlening 

O m z e t 
(in euro's) 

B u d g e t 2015 Gerea l i see rd 2015 

1 Diens t ve r l en i ngsove reenkoms t (DVO) 423 .067 406 .689 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 98 .126 95 .820 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( incl . VTH) 101 .801 90.436 

Totaa l * * 
* budget UVP exclusief DVO uren. 
" exclusief incidentele kosten 

622.994 592.944 

P r o d u c t i e c i j f e r s 
S Int eg i ale controles cat 3 A 4 

Klachten 

I Last onder dwangsom 

3 Projectcontroles cat 1 Í4 2 Repressieve controle* 

9 Wabo Omgevings vergunning (milieu) 2 Meldingen Acnviteilenbesluit 

* Grondverzet 



Gemeente Vianen 
Bes lu i t bodemkwali tei t 
Gol fbaan De Kroonpr ins 
Voor d e ontwikkel ing van gol fbaan De Kroon

prins in Vianen is in 2014 en 2015 veel grond 
aangevoerd . N a m e n s de gemeen te Vianen han

delt O D R U de daarbi j horende meld ingen in het 
kader van het Besluit bodemkwal i te i t af. Via het 
landel i jke meldpunt heef t O D R U in 2015 circa 40 
van deze meld ingen ontvangen. 

De ontwikke l ing van de gol fbaan w a s in 2015 
volop in ui tvoer ing. De voorbere id ingen voor de 
gol fbaan l iepen al j a ren : in 2014 en 2015 is het 
grootste deel van de benod igde grond aange

voerd en toegepast op de locatie. Door middel 
van toezicht op en handhav ing van d e grondstro

men g a a n O D R U exper ts na of vo ldaan wordt 
aan de toepassel i jke kwal i te i tseisen van het 
Besluit bodemkwal i te i t . De omvang van het aan

tal meld ingen voor één locat ie maak te dit een op

va l lend project. 

Behandel ing klachten 
Binnen het reguliere project Behandel ing 
Mil ieuklachten bleek dat in 2015 vaak klachten 
van inwoners bij de gemeente Vianen en O D R U 
binnenkwamen over geurhinder. De geurover last 
werd veroorzaakt door scheepvaartverkeer op 
de rivier de Lek. Bepaalde schepen vervoeren 
vloeibare producten en na het lossen zetten de 
schippers t i jdens het varen de 'k leppen' open 
Hierdoor ontsnapt het restant geurcomponenten. 
In bepaalde provincies is dit niet toegestaan. In 
de provincie Utrecht geldt dit verbod tot op heden 
nog niet. Door contacten te onderhouden met de 
provincie en de gemeente is het probleem zicht

baar gemaakt. 

De klachten zijn aan de provincie Utrecht door

gegeven. De provincie onderzoekt of het 
mogeli jk is via de Provinciale mil ieuverordening 
dit 'ontgassen' te beperken. 

A f n a m e p r o d u c t e n 8. d i e n s t e n 

I Archeologie 4 Monumenten 

| Bodem 4 Water 

ļ Geluid, lucht 4 verkeer 

I Klimaat. Energie en Dubo 

' Natuur- en Milieueducatie (NDC) 

Overige specialistische taken 

Ruimtelijke ordening en milieu 

Wabo milieu advies en vergunmngvertening 

Wabo milieu handhaving 

V T H taken 

Accountmanagement 4 Regionale Samenwerking 

1 Dienstverleningsovereenkomst (DVO) 

2 Jaarlijks Uitvoeringsovereenkomst (UVP)* 

3 Aanvullend afgenomen (incl. VTH) 

Totaa l * * 
4 budget UVP exclusief DVO uren. 
" exclusief incidentele kosten 

P r o d u c t i e c i j f e r s 

Budget 2015 I Gerea l iseerd 2015 

366.750 

12.225 

129.865 

508.840 

365.210 

5 .033 

107.551 

477.793 

S Integrale controles cat 3 ft 4 

I Klachten 

* Grondverzet 

132 

īċ Projectcontroles cat 1 St 1 I Repressieve controles 

X Wabo Omgevings veigunnlng (milieu) R Meldingen Activiteitenbesluit 



u u r s t e d 

A r c h e o l o g i s c h e opgrav ing 
Langs de Langbroekseweg werden in het ver
leden twee brandsto f tanks ingegraven voor de 
aan leg van een tankstat ion. De voormal ige Rijks
d ienst voor het Oudhe idkund ig Bodemonderzoek 
deed hier in de vor ige eeuw onderzoek naar. 
Maar het w a s niet bekend of al les ook daadwer
kelijk w a s opgegraven . Het doel van dit project 
w a s o m te bepa len of z ich nog archeologische 
resten in het p langeb ied bevonden. 

A rcheo logen (vri jwil l igers) voerden de opgraving 
uit, daarbi j onders teund door een O D R U adv i 
seur archeolog ie . Bij de opgrav ing zijn sporen en 
vonds ten gevonden van de vroegmiddeleeuwse 
hande lsnederzet t ing Dorestad uit de periode 
700-900 na Chr. Veel metaalvondsten kwamen 
aan het licht. Een b i jzondere vondst betrof een 
knop van e e n v roegmidde leeuws zwaard en 
enke le munten . Eén van d e munten dateerde uit 
de per iode 819-822 na Chr.. geslagen onder de 
heerschapp i j van d e zoon van Karei de Grote. 

In 2015 is een beg in gemaak t met de uitwerking 
van het onderzoek; het e indrapport komt in 2016. 

Duurzame energie Wijk bij Duurstede 
Veel gemeenten hebben ambit ies om een 
klimaat- of energieneutrale gemeente te worden. 
Maar met welke duurzame energie opt ies doe 
je dit? Voor een aantal gemeenten heeft O D R U 
een notitie Duurzame Energie opt ies opgesteld 
Zo ook voor Wijk bij Duurstede 

Op basis van de werkel i jke energieverbruiken 
die Stedin per straat beschikbaar stelt, is voor 
de gehele gemeente een indicatie gegeven hoe
veel duurzame energie al ternat ieven nodig zijn 
om kl imaatneutraal te worden. Zo krijg je inzicht 
in hoeveel PV (zonnestroom)panelen er nodig 
zijn, hoeveel w indmolens of b iomassacentra les. 
En de bi jdrage van energiebespar ing bij 
woningen. Dit geeft de gemeente duidel i jkheid 
over wat de ambit ie energie- of k l imaatneutraal 
betekent. 

Wijk bij Duurstede, kan door het p laatsen van 
twaalf w indmolens het jaarl i jks gebouw gebon
den elektraverbruik duurzaam opwekken. 

F l f j l ľ'lllíllli H f lü * " P | 
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A f n a m e p r o d u c t e n 8. d i e n s t e n 

I Aiclieologie í Monumenten 

I Bodem 4 Water 

Į Geluid lucht S verkeer 

Į Klimaat- Energie en Oubo 

ļ Natuur- en Milieueducatie (NDC) 

Ruimtelijke ordening en milieu 

I Wabo milieu advies en vergunningverlening 

I Wabo milieu handhaving 

ļ VTH taken 

Accountmanagement A Regionale Samenwerking 

O m z e t 
(in euro's) 

B u d g e t 2015 Gerea l i see rd 2015 

1 Diens t ve r l en i ngsove reenkoms t (DVO) 173.106 173.236 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 20 .864 25.994 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( inc l . VTH) 46 .203 • H H H İ 3 9 . 2 7 2 

Totaa l * * 240.173 238.502 
1 budget UVP exclusief DVO uren. 

** exclusief incidentele kosten 

P r o d u c t i e c i j f e r s 
5 Integral* contioles cal 3 Si 4 * Projeclcontroles cat 1 A 2 - Repressieve controles 

1 Klachten » Wabo Omgevings vergunning (milieu) * Last onder dwangsom 

Bereik educatie en recreatie Aantal scholen 
Aantal 

leerlingen 

Gemeente Wijk bij Duurstede 13 1.000 

7 



g e m e e n t e 

WOERDEN 

C o n t r o l e s 5 v o o r m a l i g e p r o v i n c i a l e 
b e d r i j v e n W o e r d e n 
De provincie Utrecht heef t een aantal taken op 
VTHgeb ied (Vergunningver len ing, Toezicht en 
Handhav ing) aan O D R U overgedragen. Voor 
de gemeen te Woerden hebben wij in totaal vijf 
van deze voormal ig provincia le bedr i jven ge

contro leerd. A a n één locat ie in Woerden is veel 
tijd besteed. Voor deze bedr i jven hebben wij de 
vo lgende taken ui tgevoerd: 

«er is onderzoek gewees t naar al ternat ieve 
b o d e m b e s c h e r m e n d e methoden ; 

» een n ieuwe mi l ieuvergunn ing is aangevraagd, 
« een aanta l rappor ten dat betrekk ing heeft op 

de bedr i j fsvoer ing is beoordeeld . O m d a t bleek 
dat er meer dan al leen het mil ieuaspect speel

de , w a s er intensief over leg tussen O D R U , 
het bedri j f en de gemeen te Woerden . 

Daarnaast hebben wij de bedr i jvendossiers 
(overgedragen door d e provincie) geactual iseerd 
en verwerkt in ons reg is t ra t iesysteem. Ook maak

ten w e actuele beschr i jv ingen van de situatie van 
de meest r is icovol le bedr i jven. Zo hebben w e  in 
geval van een inc ident  snel alle re levante gege

vens van de bedr i jven bij de hand . 

Ex te rne ve i l i ghe id in W o e r d e n 
Externe Veil igheid (EV) gaat over het beheer

sen van risico's die mensen lopen door opslag, 
productie, gebruik en vervoer van gevaarl i jke 
stoffen in hun omgeving. 

In 2015 is in Woerden een start gemaakt met het 
aanpassen van de routering van gevaarl i jke stof

fen. Aanleiding hiervoor was dat na het gereed 
komen van een aantal nieuwe wegen rondom 
Woerden er veiligere routes beschikbaar zijn voor 
transport van gevaarli jke stoffen. In 2016 wordt 
deze routering vastgesteld door de raad. Ook 
is gewerkt aan een 'menukaar t externe vei l ig

heid' . Met deze menukaart kan in één oogopslag 
gezien worden welke beperk ingen er zijn van

uit externe veil igheid aan het bouwen nabij het 
spoor in Woerden. De menukaar t is een handig 
middel bij het ontwikkelen van plannen nabij het 
spoor en de advisering van O D R U bij deze plan

nen. 

ĊJ 

A f n a m e p r o d u c t e n 8. d i e n s t e n 

I Archeologie S Monumenten 

I Beleid 

I Bodem K Water 

ļ Geluid, lucht 4 verkeer 

ļ Klimaat. Energie en Dubo 

Natuur- en Milieueducatie (NDC) 

I Overige specialistische taken 

I Ruimtelijke ordening en milieu 

| Wabo milieu advies en vergunningverlening 

I Wabo milieu handhaving 

I VTH taken 

Accountmanagement 5 Regionale Samenwerking 

Omzet 
(in euro's) 

1 Diens t ve r l en i ngsove reenkoms t (DVO) 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( inc l . VTH) 

Totaa l * * 

* budget UVP exclusief DVO uren. 

** exclusief incidentele kosten 

Budget 2015 I Gerea l iseerd 2015 

P r o d u c t i e c i j f e r s 

4UO 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

SO 

0 

- Integrale controles cat 3 S 4 

-- Klachten 

I Last onder dwangsom 

364 

Bereik educat ie en recreat ie 

Gemeente Woerden 

1.019.565 

210 .596 

79 .184 

1.309.345 

1.044.361 

173 .216 

80 .450 

1 .298.028 

- Kroieclcontrūles cat 1 811 

l Wabo Omgevings vergunning (milieu) 

I Grondverzet 

l Repressieve controles 

' Meldingen Acrtvitettenbesluit 

Aanta l scholen 
InBredius 
(Woerden) 

Bezoekers 
Vrijwilligers 
Stagiaires 

2.500 
46 



G e m e e n t e Z e i s t 

Luchtkwal i te i t metingen Ze is t 
Aanle id ing van dit project was dat inwoners van 
Zeist hun zorgen uitten over de luchtkwaliteit 
in de directe nabi jheid van drukke wegen. Een 
slechte luchtkwal i te i t heeft meteen invloed op de 
gezondhe id . De wens ontstond om, naast de ge

bruikel i jke bereken ingen, de luchtkwaliteit dichtbij 
deze drukke wegen , waaronder de r i jksweg A28, 
met luchtkwal i te i tsmet ingen te onderzoeken. 

S a m e n met d e gemeente , een bewonersvereni 

g ing en het Herman Jordan col lege, selecteerde 
O D R U dr ie gesch ik te meet locat ies. Op deze loca

t ies moni toren w e een jaar lang cont inu stikstof

d iox ide ( N 0 2 ) en f i jnstof ( P f v l J . Op basis van de 
twee w e k e n gemidde lden is het mogeli jk door het 
midde len van alle meetwaarden een jaargemid

de lde concent ra t ie vast te stellen en te toetsen. 
Ook het meten van het aantal overschr i jd ings

dagen van de daggemidde lden hoort daarbi j . 

Dit project loopt door tot eind 2016 en is een 
uniek project omda t gemeentes zelf in het alge

m e e n wein ig meten . Dit komt onder andere o m 

dat meten kostbaar is. 

7 « 3 » 

Verduurzamen 3000 woningen, 
Samenwerk ingsverband Energ ie Zeis t 
In 2015 is gestart met een samenwerk ings

verband voor het verduurzamen van 3000 
woningen in Zeist. Aanleiding is de ambit ie in het 
coal i t ieakkoord 20142018 Samen kansen 
pakken' Doel is dat bij 3000 bestaande 
woningen (geen nieuwbouw huizen) ten minste 
ėėn maatregel uitgevoerd wordt die leidt tot ener

giebesparing of duurzame energ ieopwekking. 
Hiervoor is specif iek een lijst gemaakt van in 
totaal tien maatregelen. 

Veel partijen zijn benaderd om partner te worden. 
Tijdens verschi l lende bi jeenkomsten zijn plannen 
geconcret iseerd (hoe pakken w e dit aan, wat 
is nodig om te slagen, etc.). In de loop van het 
jaar is de aanpak toegespitst op: 1) het verster

ken van het netwerk van energ ieambassadeurs 
in Zeist 2) het zoeken naar een locatie voor een 
fysiek energieloket 3) het facil i teren van bewo

ners die geïnteresseerd zijn in energ iebespar ing/ 
opwekking 4) Het opzet ten van een campagne 
voor isolat iemaatregelen. Bij elke bi jeenkomst 
waren meerdere parti jen betrokken Naast de 
gemeente en O D R U waren dit bewonersgroe

pen, bedri jven en maatschappel i jke parti jen. Het 
is dus de opstart van een grote beweging. 

Vanaf 2015 geldt de Europese lucht

kwal i te i tsnorm voor st ikstofdioxide (NO,) 

een j aa rgemidde lde grenswaarde van 

40 mic rog ram/m
3

. Voor f i jn stof (PM, 0 ) geldt 

vanaf medio 2011 een jaargemiddelde 

grenswaarde van 40 microgram/m
3

. 

© • f e r n m 
ĽJ 

Afname producten Si diensten 

AlülĽülugib Ä MiilHjii.ľiiliii 

l íHu. i 

Bodem 4 WMM 

Getuid kucht | verkeei 

Klimaat. Energie en Dubo 

Natuur- en Milieueducatie (NDC) 

I Overige specialistische taken 

I Ruimtelijke ordening en milieu 

Wabo nutteu advies en vergunningverlening 

I Wabo milieu handhaving 

ļ V T H taken 

Accountmanagement A Regionale Samenwerking 

Omzet 
(in euro's) 

1 D i e n s t v e r l e n i n g s o v e r e e n k o m s t (DVO) 

2 Jaarl i jks U i t v o e r i n g s o v e r e e n k o m s t (UVP)* 

3 A a n v u l l e n d a f g e n o m e n ( incl . VTH) 

Totaa l * * 

* budget UVP exclusief DVO uren 

** exclusief incidentele kosten 

Budget 2015 I Gerea l iseerd 2015 

1.038.555 

486 .392 

155.416 

1.680.363 

1.052.177 

473 .739 

144.134 

1.670.050 

P r o d u c t i e c i j f e r s 

ISO 

160 

140 

120 

100 

E Integrale controles cat 3 ä 4 

Klachten 

i last onder dwangsom 

163 

- Projectcontroles cat 1 É ì
 1 Repressieve controles 

" Wabo Omgevings vergunning (milieu) » Meldingen Acbviteitenbesluil 

* Grondverzet 

Aantal 
Bereik educat ie en recreat ie Aantal scholen 

Aantal 

leer l ingen 

Gemeente Zeist 30 5.350 

De Boswerf 
Aantal 

(Zeist) 
Aantal 

Bezoekers 30 000 

Vrijwill igers 
Stagiaires 



3. P a r a g r a f e n 

Dit hoofdstuk bevat de verpl ichte paragrafen volgens het BBV. 

3.1 T r e a s u r y paragraaf I f inancier ing 

In juli 2014 is het t reasurystatuut vastgesteld door het AB . Hierin staat beschreven op welke 
wi jze O D R U inhoud geef t aan treasury en f inanciering. ODRU beperkt haar interne 
l iquidi tei tsr is ico's zo veel mogel i jk door haar treasuryactiviteiten te baseren op beschikbare 
informat ie waa rmee een kortetermijn l iquiditeitsprognose opgesteld kan worden 
Valu tar is ico 's zijn bij O D R U uitgesloten door uitsluitend leningen te verst rekken, aan te gaan 
of te garanderen in de Euro. 

Bij O D R U is in de l iquiditeit sprake van een vast patroon. Dit heeft te maken met de 
voorfacturat le per kwartaal en de hogere salarislast in mei en december. In 2015 is een 
l iquid i te i tsprognose gemaakt . Op grond van de opgestelde l iquiditeitsprognose bleek het niet 
nod ig om len ingen af te slui ten of gebruik te maken van kasgeldleningen In 2015 is er een 
st rakke controle op de u i ts taande vorder ingen geweest. Over het a lgemeen geldt dat de 
dee lnemende gemeen ten een redeli jk tot goed betaalgedrag hebben richting O D R U Het 
betaa lgedrag is het a fge lopen jaar verbeterd, wat heeft bi jgedragen aan de verbeterde 
l iqiuiditeitsposit ie. 

3.2 W e e r s t a n d s v e r m o g e n en r is icobeheers ing 

3.2.1 W e e r s t a n d s v e r m o g e n 

Op 10 december 2015 heeft het AB de notitie weerstandsvermogen vastgesteld. Volgens de 
gemeente l i jke regelgev ing dient de omvang van het weers tandsvermogen gerelateerd te zijn 
aan de omvang van de risico's die de organisatie loopt In de vastgestelde notitie zijn de 
risico's in kaart gebracht en is op basis hiervan een berekening gemaakt van de benodigde 
o m v a n g van het weers tandsvermogen . Op grond van in de notitie ui tgevoerde berekeningen 
(zie tabel : kwant i f icer ing risico's in paragraaf 3.2.2) zou een weerstandsvermogen van 
min imaal é 462 .500 (weerstandsrat io van 1.0) benodigd zijn om alle voorziene risico's op te 
vangen zonder dat de exploitat ie daarbi j in het geding komt. Omdat het inventariseren en 
wegen van de risico's een subject ieve aangelegenheid is, een aantal risico's structureel van 
aard is en een aantal r isico's wel l icht nog niet in beeld is. heeft het AB besloten om het 
gewens te n iveau van het weers tandsvermogen op een ratio van 1,5 te zetten, wat per 
december 2015 neerkomt op een gewenst weerstandsvermogen van į. 693 750. 

De komende j a ren worden de risico's steeds opnieuw tegen het licht gehouden en waar 
nodig geactua l iseerd Dit kan le iden tot nieuwe inzichten in de omvang van het aan te 
houden weers tandsvermogen . De jaarl i jkse notitie weerstandsvermogen wordt in het najaar 
opgeste ld . 

3.2.2 R i s i c o b e h e e r s i n g 

In 2015 heeft O D R U de r is icobeheers ing meer vorm gegeven door de interne controle verder 
door te voeren en door middel van de notitie over het weerstandsvermogen. Daartoe heeft 
op 20 november 2015 het DB het (verbi jzonderd) intern controleplan ((VB)IC) vastgesteld. In 
dit plan staan de activi tei ten die worden uitgevoerd om de getrouwheid en rechtmatigheid 
van de beheershande l ingen binnen O D R U te toetsen en daarmee te waarborgen. 

Bij de ui twerk ing van de interne controleactivi teiten kri jgen de onderdelen met het grootste 
r isico de meeste aandacht . Hierbij is een r isicoinschatt ing gemaakt op basis van impact en 
waarschi jn l i jkheid. De contro les zijn uitgevoerd en de externe accountant heeft hierop 
gesteund bii de ( inter im) controle over boekjaar 2015. 

Hieronder treft u de uitwerking aan van de in de begroting 2015 opgenomen r isico's en in 
hoeverre deze risico's van invloed zijn geweest op de bedri j fsvoering in 2015. Ook wordt 
aangegeven of het risico komt te verval len of gehandhaafd blijft. 

a. Arbe idsverzu im 
Bij de berekening van de product ieve uren voor 2015 is ui tgegaan van een gemiddeld 
arbeidsverzuim van 5

0

zi. Bij een verzuim hoger dan 5"A geeft dit een nadeel van C 100.000 
per procent hoger verzuim Het verzuim is in 2015 ui tgekomen op 6,59"Zo. De schade hiervan 
is opgevangen doordat er minder uren aan interne projecten zijn besteed en doordat een 
belangrijk deel van het ziekteverzuim heeft plaatsgevonden bij het team Bedri j fsvoer ing. De 
f inanciële schade is hiermee beperkt gebleven. 

b. Improductieve uren bij ICT project 
Voor de realisatie van het appl icat ie landschap is ook inzet van eigen medewerkers nodig. 
Dat zijn níetdeclarabele uren. De begrot ing op dit punt is krap Overschr i jd ing van de 
begrote uren met 10^0 zou le iden tot een verl ies van Ç 35.000 Het project liep door tot eind 
2015. Het project is inmiddels afgerond (zie ook paragraaf 8.1). Door goede stur ing en 
effectief inzetten van personeel heeft er geen overschri jding plaatsgevonden. Het risico is 
daarmee komen te verval len. 

c . Acquis i t ie 
Acquisi t iedoelstel l ingen vormden een risico voor de begrot ing. De omvang van de 
doelstel l ing bepaalt de omvang van het risico Sinds 2014 formuleert het AB geen 
acquisit iedoelstel l ing meer. Begin 2015 bleek dat gemeenten extra opdrachten hadden 
verstrekt aan ODRU. Voor deze extra opdrachten is een begrot ingswi jz iging opgeste ld. De 
inhuurkosten staan in relatie tot de extra aanvul lende opdrachten en hier wordt goed op 
gestuurd, volgens de beschikbare beheers ingsmaatregelen uit het vastgestelde interne 
controle plan. Het risico is opgevangen en is daarmee komen te verval len. 

d. RUD-vorming 
In de begrot ing 2015 is de vorming van RUD 2.0 opgenomen als een risico Op termijn zal er 
mogeli jk een nieuwe RUD worden opgericht waar zowel O D R U als RUD Utrecht deel van 
ui tmaken De ervar ingen opgedaan in het verleden leren ons dat de voorbere idende 
werkzaamheden verbonden aan de RUDvorming de nodige inzet vereisen van de 
medewerkers en ten koste kunnen gaan van de productiviteit In 2015 is er geen inzet 
geweest bij de vorming van een RUD 2.0. Op dit moment is er geen aanleid ing tot het 
aangaan van een fusie en daarmee vervalt het risico voor dit moment . 

e. Dekking Projectbegroting incidentele kosten IKO 
Het AB heeft op 6 maart 2014 ingestemd met de kostenverdel ing van de zogenoemde 
"incidentele kosten". Besloten is deze kosten per kwartaal op basis van de werkeli jk 
gemaakte kosten af te rekenen. De kostenverdel ing vindt plaats op basis van de 
gegarandeerde uren (Guren) uit de begrot ing 2013 en heeft een looptijd over de per iode van 
2014 tot en met 2016. Het programma is voor een belangrijk deel ui tgevoerd. Grootste 
onzekerheid is het vanwerk naarwerktraject voor de bovental l igen. Dit onderdeel is in 2014 
geactual iseerd en ook voor de opstel l ing van deze jaarstukken heeft actual isat ie 
plaatsgevonden. Net als bij de actual isatie in 2015 blijkt in 2016 dat de kosten mogeli jk hoger 
ui tkomen dan begroot. Dit komt voor een belangrijk deel doordat de per iode van na

wettel i jke W W voor de bovental l igen mogeli jk langer gaat duren. Dit komt ook door het 
verhogen van de A O W  leefti jd. In de jaarstukken 2014 en 2015 heeft een extra toevoeging 
aan de voorziening plaatsgevonden. In 2016 zal de definit ieve afrekening met de gemeenten 
plaatsvinden, maar hiermee is niet het gehele risico weg. 



f. Vasts te l l ing u i tvoer ingsprogramma's (UVP) 
De u i tvoer ingsprogramma's 2015 van de e igenaargemeenten dienen vóór het begin van het 
begrot ingsjaar te zi jn onder tekend en te zijn vastgesteld door de col leges van burgemeester 
en wethouders Niet-t i jdige ondertekening kan gevolgen hebben voor de bedr i j fsvoer ing en 
de cont inuïtei t van O D R U . Het f inanciële risico is enigszins beperkt, vanwege het feit dat de 
U V P een vertal ing is van het Dienstver leningsovereenkomst (DVO). Al le UVP 's zijn 
vastgeste ld en onder tekend retour in 2015, maar het is een jaarl i jks terugkerend risico. 

g. A f s p r a k e n gemeenten voormalige Milieudienst Noordwest Utrecht 
Voor de gemeen ten uit de voormal ige Milieudienst Noordwest Utrecht (NWU) is een 
eenmal ige regel ing getroffen om in het contract een zekere mate van flexibiliteit op te 
bouwen . Bij het slui ten van de nieuwe DVO hebben deze gemeenten de mogel i jkheid gehad 
o m de omvang van het aantal gegarandeerde uren ten opzichte van het contract 2012 (met 
de voormal ige Mi l ieudienst NWU) met 10Vo te verlagen Met d ien 'vers tande dat deze ÌOX 
uren gedurende 3 jaar (t/m 2015) als tijdelijke uren moeten worden a fgenomen. Na deze 
termi jn kunnen deze 10o7o uren kosteloos komen te vervallen De reductie is verwerkt in de 
meer ja renbegro t ing 2016. Daarnaast hebben enkele contractui tbreidingen p laatsgevonden 
met gemeen ten , waardoor de dekking van de overheadkosten is gewaarborgd. Hiermee is 
het r isico komen te verval len. 

h. Overdrach t provincia le inrichtingen 
De verantwoordel i jkhe id voor de provinciale VTH taken is per 1 januar i 2014 naar de 
gemeen ten ove rgegaan . Risico is dat goede uitvoering t i jdens de overgangsfase niet 
gegarandeerd blijft. De taken zijn inmiddels overgedragen aan O D R U en opgenomen in de 
n ieuwe DVO's per 2016 . De medewerkers van O D R U hebben inmiddels een kwal i te i tsmeting 
ondergaan (nulmet ing) en zijn ingewerkt in deze extra taken. Hiermee is het risico komen te 
verva l len. 

i . C o n t r a c t m a n a g e m e n t 
Inkoopcontract - en leveranc iersmanagement zijn nog onvoldoende scherp. Bespar ings
moge l i j kheden bl i jven daardoor mogeli jk onbenut Hoeveel dat zou kunnen zi jn, wordt pas 
duidel i jk na aanscherp ing van beleid en aanpak. In 2015 is een medewerker van O D R U 
belast met het inkoopproces en in 2016 zal dit verder worden geprofessional iseerd voor 
voornamel i jk de grote inkopen. Een aantal besparingen zijn inmiddels gereal iseerd en 
beheers ingsmaat rege len geïmplementeerd. Hier risico is beperkter geworden maar nog niet 
gehee l verva l len 

j . M ismatch 
De door O D R U te verr ichten werkzaamheden verschil len van jaar tot jaar naar omvang en 
aard . Daardoor ontstaat het risico dat de vaste formatie daar niet goed bij aansluit . Door de 
toename van taken en het toegenomen personeelsverloop is het risico flink gereduceerd . In 
2016 wordt een strategisch personeelsplanning opgezet, waardoor er in de toekomst aan de 
voorkant ef fect iever gestuurd kan worden op een dreigende mismatch. Het beleid wordt een 
onderdee l van de P&C-cyc lus en daarmee blijft het risico aanwez ig , maar wordt het zeer 
beperkt . 

k. Arch ie f (digital isering) 
Vol led ige digi tal iser ing van het archief is in de nabije toekomst onontkoombaar . Met de 
aanpak en kosten daarvan is in de begroting 2015 en volgende jaren rekening gehouden . In 
de begrot ing is jaarl i jks een bedrag opgenomen voor het inscannen van dossiers. Inmiddels 
is een belangri jk dee l van de dossiers digitaal beschikbaar. Er dient nog wel een invester ing 
te worden gedaan (in substi tut ie) om volledig over te gaan op digitale dossiers. 

Daar staat echter ook een bespar ing tegenover van de opslag en verwerking van de fysieke 
dossiers. De laatste slag voor de digital isering staat voor 2016 op het p rogramma, daardoor 
blijft het risico nog aanwezig . 

I. Uren externe veil igheid ( P U E V ) 
Bij de opstel l ing van de begroting 2015 was er onduidel i jkheid over hoe het programma 
externe vei l igheid er in 2015 uit zou zien en de hoogte van het budget. Uiteindelijk is het 
project in 2015 ui tgevoerd conform begrot ing. In de meer jarenbegrot ing 2016 is rekening 
gehouden met a fname van deze activi teiten. Daarmee is het risico komen te verval len. 

m. Opbrengst aanvul lende uren 
In de begrot ing 2015 en de meer jarenbegrot ing 2016-2018 is evenals in 2014 geen rekening 
gehouden met een acquisi t iedoelstel l ing (projecturen en aanvul lende uren) Dit heeft op zich 
geen f inancieel risico, maar legt wel een behoorl i jke druk op de huisvest ing, ICT en 
overhead. In 2015 zijn een aanzienl i jk aantal project- en aanvul lende opdrachten ui tgevoerd 
waarvoor personeel is ingehuurd. Hiervoor is een begrot ingswi jz iging vastgesteld Daarnaast 
staan de extra inhuurkosten altijd in relatie tot de extra aanvul lende opdrachten. Hier wordt 
actief op gestuurd, conform de beschikbare beheers ings-maatregelen uit het vastgestelde 
interne controle plan. Het risico wordt daarmee opgevangen en komt dus te verval len. 

n. Formatie voor de overhead na reorganisat ie 
Na de reorganisat ie is de overhead fors gereduceerd. Het risico bij de begrot ing was dat de 
ondersteuning van het primaire proces tekort zou schieten. Bij de inhuur van extern 
personeel was hiermee in beperkte mate rekening gehouden . In 2015 is hiervoor een 
reparatie ui tgevoerd op het gebied van appl icat iebeheer In het format ieplan was, ten 
onrechte, geen rekening gehouden met format ie voor appl icat iebeheer. Een belangrijk deel 
van dit probleem is opgelost. Eventuele andere prob lemen zul len worden opgevangen bij 
uitbreiding van het takenpakket, waardoor het risico blijft bestaan. 

o. Ver lofstuwmeren 
Bij de opstel l ing van de begrot ing bleek dat er vanuit het ver leden grote ver lof tegoeden zijn 
opgebouwd. Uitbetal ing zou maximaal C 160.000 kosten en opname van het verlof zou ten 
koste gaan van product ieve uren. Dit prob leem is in 2014 en 2015 voor het grootste gedeelte 
opgelost. Een deel van de kosten is ten laste gebracht van de projectbegrot ing en een deel 
is opgevangen binnen de eigen begrot ing. Het risico vervalt , maar er zal actief sturing op 
moeten plaatsvinden om het niet meer terug te laten keren als risico na 2016. 

p. Afrekening kosten RUD 1.0 
De afrekening/beslui tvorming rond de kosten RUD-vorming 1.0 (2012, 2013 en project 
begrot ing) waren bij de opstel l ing van de begrot ing nog niet a fgerond. Deze afrekening heeft 
eind 2014 p laatsgevonden en vormde geen risico meer in 2015. 

q. Ondertekening UVP 2015 
Risico was dat alle UVP's 2015 voor aanvang kalender jaar 2015 niet zouden zijn 
onder tekend. Alle UVP's zijn uiteindelijk getekend, al leen niet voor aanvang van het 
kalender jaar Doordat uiteindelijk alle UVP's in 2015 zgn onder tekend is het risico in de loop 
van 2015 opgelost, waarmee het risico vervalt. Deze staat in relatie met risico benoemd bij f 

r. Huurovereenkomst locatie Zeist 
Verhuurder is niet bereid om huurovereenkomst te beëindigen per 1 juli 2014, maar pas per 
april 2015. Maximale risico is É 75.000 ( 1 e kwartaal 2015) . Het probleem is opgelost en de 
kosten hiervan zijn opgenomen in de projectbegrot ing, waa rmee het risico vervalt 

m 



Naast de reeds beschreven risico's uit de begrot ing van 2015 zijn in de loop van het boekjaar 
2015 enkele n ieuwe risico's on ts taan. 

s . K o e r s en doorontwikkel ing O D R U 
Als product ieve medewerkers betrokken worden bij de realisatie van het Koersdocument en 
de daarmee samenhangende doorontwikkel ing van ODRU dan kan dit ten koste gaan van de 
productivi tei t Een voorbee ld is de voorbereid ing voor overdracht van extra taken vanuit 
e igenaargemeenten , Elk ver loren uur kost *E 81,50 Beheersmaatregel : Inzet hierop vindt 
zovee l mogel i jk plaats door leiding en medewerkers Bedri j fsvoering. Daarnaast vanuit de 
beschikbare interne uren of via doorbelast ing van kosten. In 2015 was de impact van dit 
risico beperkt , omdat in 2015 de p lannen zijn opgesteld waarbi j vooral door de managers 
een grote t i jds inspanning heeft p laatsgevonden In 2016 zal het financiële risico groter zi jn, 
omdat de ui tvoer ing van de p lannen meer tijd vergt van de medewerkers. 

t. V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g 
Vanaf 2016 krijgt O D R U te maken met de vennootschapsbelast ing Daartoe is in 2015 een 
onderzoek gestar t naar de gevo lgen hieromtrent. De daadwerkel i jke f inanciële en 
administ rat ieve impact speelt vanaf 2016. 

u. A l g e m e n e r i s i c o ' s 
Naast alle benoemde speci f ieke risico's kent O D R U , net als alle organisat ies, ook a lgemene 
risico's Voorbee lden zijn macro-economische ontwikkel ingen en rente-, loon- en 
pr i jsontwikkel ingen. Ook zijn er onzekerheden over (toekomstig) r i jksbeleid en 
ontwikke l ingen in wet - en regelgev ing (bi jvoorbeeld fiscale wetgeving, Omgev ingswet ) die 
risico's met z ich meeb rengen . Deze risico's zijn onzekerheden die nagenoeg niet 
beïnv loedbaar noch kwant i f iceerbaar zijn Indien deze algemene risico's voor de O D R U 
leiden tot meer speci f ieke en kwant i f iceerbare risico's, zullen deze opgenomen worden bij de 
speci f ieke r is ico's. In een cycl isch proces worden deze risico's voortdurend up-to-date 
gehouden . De vo lgende risico's resteren: 

Risico's 
Inc identee l 

f S t ruc turee l 

1 

Kans 
"A 

Risico 
I» C 1.0O0I 

Dekking 
(a 1 1 oooi 

Restrisico 
(«e ïooo) 

Beheers ing 

a. Z iek teverzu im s 
50 200 100 

verzu imbele id 

b. Koers en dóó ron tw i kke l i ng ODRU 1 
10 SOO 50 

Koersdocument 
ODRU 

c. Personele f r i c t iekos ten 
[mede ĵ.g.v eigen risicodragerschap WW) 

i/s 
25 1.500 200' 175 

Voorz iening 

d Con t rac tmanagemen t / UVP's s 
25 400 100 

e. Digital iser ing archief mm u 100 25 

f Format ie ove rhead s 
25 50 13 

g. Vennootschapsbe las t ing l/S PM PM P M 

Tota le rest r is ico 
463 

WĒĒĒĒĒĒĚĚĒĒĒĚĒIĒĒĒĒWĚĒĚĒKĒ + P M mmWÊÊĚĚÊ 
Tabel kwantificering risico's conform notitie weerstandsvermogen 

3.2.3 Financiële kengetal len 

Kengetal len zijn getal len die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de 
begrot ing of de balans en kunnen helpen bij de beoordel ing van de f inanciële posit ie van 
O D R U . Deze kengetal len maken inzichteli jk(er) over hoeveel (f inanciële) ruimte O D R U 
beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen In de 
bijgestelde begrot ing 2015 zijn de kengetal len nog niet opgenomen, waardoor al leen de 
vergeli jking gemaakt kan worden met het voorgaande verslagleggingsjaar. De kengetal len 
bedoeld in artikel 1 1 , tweede l id, onderdeel d uit het BBV zijn in de onderstaande tabel 
berekend en toegelicht 

Kengeta l len 2014 
Bi jgestelde 

begro t ing 2015 
Realisat ie 2015 

Net to schu ldquote 5 , 4 6 * n.v.t. ū.73% 

Net to schuldquote gecorr igeerd 
voor alle vers t rekte leningen n.v.t. ū.73% 

Solvabi l i te i tsrat io 4,87X n.v.t. 15,39*4 

Grondexp lo i ta t ie n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Structurele exp lo i ta t te ru imte 2,09*S 3,65* , 

Belast ingcapacitei t n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tabel Financiële kengetallen 

Netto schuldquote 
De netto schuld weerspiegel t het niveau van de schuldenlast van O D R U ten opzichte van de 
eigen middelen De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en 
de af lossingen op de exploitat ie. Zoals uit de tabel is af te lezen is de quote aanzienl i jk 
verbeterd ten opzichte van 2014. Dit komt doordat het eigen vermogen sterk is toegenomen 
het afgelopen jaar. 

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen 
O D R U heeft geen verstrekte leningen, waardoor het kengetal niet afwijkt van het eerste 
kengetal de netto schuldquote. 

Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waar in O D R U in staat is aan haar f inanciële 
verpl icht ingen te voldoen Hoe hoger de ratio, hoe groter de weerbaarheid van O D R U . De 
solvabiliteit is het afgelopen jaar toegenomen, vanwege toename eigen vermogen, wat de 
f inanciële weerbaarhe id van O D R U ten goede komt. 

Grondexploitatie 

O D R U exploiteert geen grond, waardoor dit kengetal niet van toepassing is. 

Structurele exploitatieruimte 
Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploi tat ieruimte is, door te kijken naar de 
structurele baten en lasten en deze te vergel i jken 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. Net als bij de andere 
kengetal len geeft 2015 een algemene toename weer van het percentage Hieruit blijkt dat 
O D R U zich ontwikkelt tot een f inancieel stabiele organisat ie waarbi j de structurele baten de 
structurele lasten op kunnen vangen 

Belastingcapaciteit 
Dit kengetal is niet van toepassing voor O D R U , omdat ze zelf geen belast ingen int. 



3.3 Bedr i j fsvoer ing ü personeel 

3.3.1 Bedr i j fsvoer ing 

De bedr i j fsvoer ing is erop gericht dat de primaire processen effectief en efficiënt kunnen 
wo rden u i tgevoerd. Bij de reorganisatie is hiertoe het team Bedri j fsvoering gevormd en is de 
funct ie van control ler gecreëerd. Het technisch ICT-beheer is ui tbesteed aan een externe 
part i j . In 2015 is de format ie uitgebreid om het functioneel beheer van de bedri j fsapplicaties 
g o e d in te bedden . Ook is de inkoopfunctie ingevuld; deze funct ie is nog niet geformal iseerd 
Vee l aandach t is besteed aan de verbetering van het f inancieel beheer en de kwaliteit van de 
interne en externe Planning Ü Control-cyclus. Voorbeelden hiervan zijn het ontwikkelde 
kostpr i jsmodel en de nota weerstandsvermogen. Eind 2015 is een kwart iermaker voor de IT-
funct ie gestart met de opdracht de organisat ie van het IT-beheer en in format iemanagement 
tegen het licht te houden en klaar te maken voor de toekomst ige ontwikkel ingen In 2015 is 
een begin gemaak t met het opzetten van strategisch personeelsbeleid en planning, het 
verbe teren van de informatiebevei l ig ing, en het inr ichten en posit ioneren van de 
bedr i j fsvoer ing die past bij de ambit ies van de Koers. In 2016 zul len de resultaten hiervan 
z ichtbaar worden en zal het facil iteren van de projecten die voortvloeien uit de Koers 2018 
veel aandach t kr i jgen. 

3.3.2 P e r s o n e e l 

Bij de reorganisat ie per 1 november 2014 is de formatie vastgesteld op 116 fte. In 2015 is de 
begrot ingswi jz ig ing 2015 door het AB vastgesteld wegens DVO contractui tbreidingen en de 
overdracht van V T H taken. Dit heeft ertoe geleid dat de structurele formatie is ui tgebreid met 
6,7 f te bij de ui tvoer ing en 1,8 fte overhead. Hiermee is de format ie toegenomen van 116 fte 
naar 124,51 f te. Het percentage overhead komt daarmee uit op 21,777o. 

F o r m a t i e e n beze t t i ng ODRU 
31-12-2105 

Format ie Bezet t ing 
man m a n 

PT 
v r o u w 

FT 
v r o u w 

PT 
Totaa l 

Inhuur 
k rach ten 

M a n a g e m e n t ( incl teammanagers) 7,80 5,39 2 0 0 4 6 3 

Team Bedr i j fsvoer ing 23,81 18,48 H l 0 3 19 25 16 

A c c o u n t m a n a g e m e n t 3,69 3,69 i 2 1 0 4 0 

Team Special isten 21,72 20,73 9 7 2 5 23 8 

Team Integraal Toezicht 8t Handhaving 26,29 21,46 14 5 0 4 23 11 

Team Coörd ina t ie St Beleid 16,45 15,42 H l H l 1 H M 18 

Team Vergunn ingen St Juridische zaken 17,42 15,19 6 4 2 5 17 12 

Team NDC 7,33 7,47 0 H l 0 i i 12 " ' ţ | 

Totaa l 124,51 107,83 40 23 9 56 128 65 

Tabel: formatie en bezetting ODRU 31122016 

Per 31 december 2015 waren 128 medewerkers (107,83 f te) in dienst bij O D R U Hiervan 
waren er 49 ful l t imers (49 fte) en 79 partt imers (58,8 f te). Per 31 december 2015 waren er 
16,6 fte aan vacatures niet ingevuld In combinatie met de extra niet begrote 
w e r k z a a m h e d e n waren er in totaal over 2015 65 inhuurkrachten nodig om de taken uit te 
voe ren . Daarnaast is er nog een hoeveelheid werk uitbesteed. 

Het arbe idsverzu im over 2015 komt uit op 6,59
0

zíj Hiervan is t . 1 3 % kortdurend verzuim en 
S.46% midde l lang en langdurig verzuim Historisch gezien is het kortdurend verzuim laag. 
Daaren tegen is het middel lang en lang verzuim hoog en ook hoger dan waarmee bij de 
begrot ing reken ing is gehouden . 

Bij het middel lang en lang verzuim wordt veel aandacht besteed aan verzuimbegele id ing 
door het management en de arbodienst Het verzuim wordt voor het belangri jkste deel 
veroorzaakt door nietwerk gerelateerde oorzaken en betrof steeds wisselende personen 

Arbe idsverzu im kor t 
week) 

Midde l l ang 
11 week ft ' 
1 maand) 

Lang 
( -1 maand) 

Totaa l 

Management (incl teammanagers) o , 6 5 * 0,74*4 0,00*4 1,39*4 

Team Bedri j fsvoer ing 1,4854 3,31*4 8,84*4 13,63*4 

Accoun tmanagement 1,21*4 1.50*4 1,95*4 4 , 6 6 * 

Team Specialisten 1,16*4 2,14*4 2,0994 5 , 3 9 * 

Team Integraal Toezicht Ä Handhaving 1,2894 2,66*4 2,09*4 6,03*4 

Team Coördinat ie St Beleid 1,16*4 1,11*4 0,08*4 2 , 3 5 * 

Team Vergunningen Ä Juridische zaken 1,09*4 1 ,83* 5 , 5 9 * 8 . 5 1 * 

Team NDC 0,81*4 0,69*4 0,01*4 1 , 5 1 * 

Totaal 1,13*4 2,0154 3,45*4 6 , 5 9 * 

Tabel: Arbeidsverzuim 

3.3.3 Arbo I BHV 

In het provinciehuis is een aantal voorzieningen centraal geregeld. Zo is iedere etage 
voorzien van brandblussers, verbandmiddelen, een AED en een Evac chair Verder zijn er 
een ontru imingsplan en een gezamenl i jke BHV ploeg waar de O D R U ook onderdeel van 
uitmaakt. In het provinciehuis is in oktober een gezamenl i jke ontru imingsoefening gehouden. 
Daarnaast is er een aparte t raining geweest op het provinciehuis met de Evac chair Op de 
verschi l lende NDClocat ies zijn voldoende opgeleide bhv'ers om de veil igheid te 
waarborgen Vanwege de vele bezoekers is dit van groot belang. Bovendien zijn de NDC

locaties extra gecontro leerd op vei l igheid, arbo en milieu Het gaat dan om een controle op 
de v luchtwegen, controle van blussers en EHBOkis ten en de veil ige opslag van 
( les)mater ialen. Daarnaast zijn ook de werkplekken beoordeeld en is er aandacht voor 
afvalscheiding. De medewerkers die de bedri jven controleren hebben de beschikking over 
persoonli jke beschermingsmiddelen zoals vei l igheidsjassen en laarzen. 

3.4 Verbonden partijen 

O D R U heeft geen bestuurl i jke en/of f inanciële belangen in andere gemeenschappel i jke 
regel ingen of vennootschappen en loopt als zodanig geen risico's. 

3.5 Grondbele id 

O D R U is een dienstver lenende instell ing die geen activiteiten heeft in het kader van 
grondaankoop of verkoop. De dienst loopt als zodanig dan ook geen risico. 

3.6 Lokale heffingen 

O D R U is dienstver lenend aan de dee lnemende gemeenten en int zelf geen lokale heff ingen. 
Eventuele heff ingen worden door de gemeenten geïnd. Gemeen ten kunnen de opbrengsten 
van de lokale heff ingen gebru iken ter dekking van de kosten voor O D R U . 

3.7 Onderhoud kapitaalgoederen 

O D R U is een dienstver lenende instell ing die geen activiteiten pleegt in in het kader van 
onderhoud aan kapi taalgoederen. De dienst loopt als zodanig dan ook geen risico. 

4 
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4. O v e r z i c h t v a n b a t e n e n l a s t e n 2 0 1 5 

mm 
Lasten 

(tn euro's) 
Begrot ing 2015 

Bi jgestelde 
begro t ing 2015 

Realisat ie 2015 Verschi l 

Di rec te pe rsonee l skos ten : 8.135.000 9.401.500 10.006.612 

- Sal. en Soc. Lasten vast personee l 7 .765000 8.344.00O 7.477.200 866.800 

- Personeel van d e r d e n 220.000 907.5UO 2.043.885 •1 136.385 

- Ui tbes ted ing 150.000 150.000 485.527 -335.527 

I nd i rec te personee lskos ten 641.000 716.000 555.163 160.837 

Bes tuu rskos ten 61.000 61.000 74.262 -13.262 

A l g e m e n e beheer S a d m i n i s t r a t i e k o s t e n 

Huisves t ingskos ten 

630.000 

359.000 

721.000 

389.000 

593.097 

422.855 

127.903 

-33.855 

Kap i taa l las ten 406.837 447.837 399.908 47.929 

M i l i e u t a a k u i t v o e r i n g 121.167 -121.167 

Pro jec tbeg ro t i ng 954.750 1.126.200 671.184 455.016 

Diversen 30.000 30.000 295.906 -265.906 

T o t a a l l as ten 11.217.587 12.892.537 13.140.155 -247.618 

Baten 
(In euro's) 

Begrot ing 2015 
Bijgestelde 

begro t ing 2015 
Real isat ie 2015 Verschi l 

Di rec te persone le b a t e n 105.000 105.000 112.218 7.218 

G e m e e n t e l i j k e b i j d ragen 9.732.913 11.236.413 11.374.495 138.082 

Over ige goede ren en d i e n s t e n : 447.988 447.988 1.217.189 

- Aanvu l lende uren eigenaar g e m e e n t e n 623 547 623.547 

- Aanvu l lende uren over ige 207.988 207.988 243.945 35.957 

- Overige 240.000 240.000 349.696 109.696 

Huisves t ingsbaten 3.500 3.500 6.545 3.045 

Kap i taa lba ten 74 74 

M i l i e u t a a k u i t v o e r i n g 121.167 121.167 

Pro jec tbeg ro t i ng 954.750 1.126.200 671.184 -455.016 

Diversen H)l 11 Hl 60.644 60.644 

12.919.101 13.563.516 644.415 

Gerea l i seerde sa ldo van b a t e n e n l as ten 26.564 26.564 423.360 396.796 

Toevoeging aan bestemmingsreserves 

Ont t rekk ing uit bestemmingsreserves 

Gerea l i seerd r esu l t aa t 26.564 26.564 423.360 396.796 

5. T o e l i c h t i n g o p het o v e r z i c h t v a n b a t e n e n l a s t e n 2 0 1 5 

In onderstaande tabel staan de belangri jkste afwi jk ingen benoemd ten opzichte van de 
bijgestelde begrot ing welke het verschi l verklaren tussen het begrote resultaat en het 
gereal iseerde resultaat. 

Verk lar ing resu l taa t Verschi l Totaa l 

Resul taat volgens bi jgeste lde begro t ing 2015 
26.564 

Financieel voordeel 

lagere salarislasten (lagere fo rmat iebezet t ing) 865.000 

lagere ind i recte personeelskosten {ople id ing- , reis en verbl i j fkosten} 160.000 

st ructureel lagere kantoorkosten (abonnement , repro en por to e.d.} 

Incidentele lagere kantoorkos ten ( l icent ie, archiefservice e.d.Į 

st ructureel lagere huisvest ingskosten 

40.000 

120.000 

30.000 

lagere kosten over ige posten 12.152 

lagere kapitaal lasten 48.000 

extra gereal iseerde UVP omzet 138.000 

extra onruet aanvul lende opdrach ten 660.000 

vr i jval voorz iening afkoop uren n a.v accountantscont ro le 60.644 

inc identele bi jdrage M o n t f o o r t ( i .v.m overdracht taken) 140 000 

vr i jval ILB budget 30.000 

Totaa l voordee l 2.303.796 

Financieel nadeel 

hogere inhuur en ui tbesteding (extra taken, lagefe fo rmat ie bezett ing) 1.471.000 

hogere bestuurskosten 13 000 

hogere in ternet- en te le fontekosten 41 000 

Incidentele last verwerk ing huurko r t i ng 2014 ļ 2015 182.000 

Incidentele dota t ie voorz iening boventa l l igen 200 000 

Totaa l nadel ig 1.907.000 

Gereal iseerde t o taa l saldo van ba ten en las ten 

Tabel Verklaring afwijking in euro's t o.v. bijgestelde begroting, afgerond op 1 1 000.-

423.360 

In paragraaf 5.1 lasten is per begrote kostensoort ingegaan op de oorzaken van de afwi jk ing; 
het verschi l tussen de realisatie en de bijgestelde begrot ing 2015. In paragraaf 5.2 komen de 
baten aan bod. In beide paragrafen worden alleen de afwi jk ingen groter dan Ě 10.000 
toegel icht. 



5.1 L a s t e n 

Lasten 
(in euro's) 

Begrot ing 2015 
Bi jgestelde 

begro t ing 2015 
Realisatie 2015 Verschi l 

Di rec te pe rsonee l skos ten : 
8.135.000 9.401.500 10.006.612 605.112 

 Sal. en Soc. Last vast personeel 7.765.000 8.344.000 7.477.200 866.800 
 Personeel van derden 220 000 907 500 2 043.885 1.136.385 
 Uitbesteding 150.000 150.000 485.527 •335.527 

I nd i rec te personee lskos ten 
641.000 716.000 555.163 160.837 

Bes tuu rskos ten 
61.000 61.000 74.262 13.262 

A l g e m e n e beheer  8. admin i s t ra t i ekos ten 
630.000 721.000 593.097 127.903 

Huisves t ingskos ten 
359.000 389.000 422.855 33.855 

Kap i taa l las ten 
406.837 447.837 399.908 47.929 

Pro jec tbeg ro t i ng 
954.750 1.126.200 671.184 455.016 

Diversen 
30.000 30.000 295.906 265.906 

Tabel Afwijkingen boven , i ,  . 10 000 realisatie t o v. bijgestelde begroting 

5.1.1 Directe personee lskos ten 

Deze post bestaat uit drie onderdelen: salaris en sociale lasten vast personeel , de kosten 
van personee l van derden ( inhuur van medewerkers) en uitbesteding (ui tbesteden van werk 
aan derden) . De laatste twee genoemde onderdelen hangen nauw samen met de omvang 
van de act iv i tei ten en zijn daarom incidenteel van aard 

De salar is en sociale lasten zijn ruim C 866.000 lager dan begroot. De oorzaak is gelegen in 
de lagere bezet t ing ten opzichte van de vastgestelde formatie. In de bijgestelde begrot ing is 
ui tgegaan van de vastgeste lde formatie á 124,51 fte terwijl de gemiddelde bezett ing in 2015 
u i tkwam op 112 fte. Een nadere analyse geeft weer dat de afwijking van de salarislast per 
medewerke r te verwaar lozen is. 

De post personeel van derden is circa C 1.136.000 hoger dan begroot en de post 
ui tbesteding is ruim 6 335.000 hoger dan begroot. De belangri jkste twee redenen daarvoor 
zi jn de nietbegrote extra werkzaamheden welke ODRU heeft verricht voor haar gemeenten 
en over ige klanten en de lagere bezett ing binnen de toegestane formatie. De verhouding 
tussen overhead en uitvoering in de kosten van personeel van derden is 25

0

Zo en 75' to , dit 
past b innen het beleid van O D R U Bij overhead is vooral ingezet op de structurele 
onders teun ing van ICT en daarnaast zijn een aantal incidentele knelpunten bij onder andere 
documenta t ie en in format ievoorziening (DIV) opgelost 

De Wet normer ing bezoldig ing topfunct ionarissen publieke en semipubl ieke sector ( W N T
1

) 
en de daarop gebaseerde regelgeving stellen maxima aan de bezoldig ingen en de 
ui tker ingen wegens beëindiging van het dienstverband van topfunct ionarissen in de publ ieke 
en semipub l ieke sector Het W N T algemeen maximum over 2015 is vastgesteld op ē 
178.000. 

1 WNT is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 26 februari 2014, nr. 

20140000106049 en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Komnknjksrelaties van 26 februari 2014. nr. 

20140000 104920. 
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Deze wet verpl icht tot de openbaarmak ing in deze sectoren van de bezoldigingen en de 
ui tker ingen wegens beëindig ing van het dienstverband van alle topfunct ionarissen en 
daarnaas t van n iet - topfunct ionar issen, indien deze bezoldigingen en uitkeringen wegens 
beëindig ing van het d ienstverband het wettel i jke bezold ig ingsmaximum te boven gaan. Op 
basis van de voorschr i f ten uit de W N T is de tabel specif icatie WNT 2015 en 2014 ter 
vergel i jk ing o p g e n o m e n . In de tabel zijn de directeur (extern ingehuurd in 2015) en de 
bestuurders ( topfunct ionar issen) opgenomen . Er zijn binnen ODRU geen medewerkers die 
een beloning on tvangen die uitstijgt boven de W N T norm. 

5.1.2 Indirecte p e r s o n e e l s k o s t e n 

Indirecte personee lskosten bestaan onder andere uit: opleidingskosten, reiskosten woon-
werk verkeer, verzeker ing personeel , personeelsadministrat ie, OR kosten en overige kosten 
De indirecte personee lskosten zi jn ruim C 160.000 lager uitgevallen dan begroot. Ruim de 
helft h iervan wordt veroorzaakt door lagere opleid ingskosten. Deze kosten zijn incidenteel 
lager in 2015, omda t vanuit 2013 S 2014 het restant van het individueel loopbaan budget 
( ILB) was gereserveerd . Speci f ieke ILB kosten à É 30.000 zijn ten laste gegaan van dit 
gereserveerde budget en het restant is vri jgevallen ten gunste van de exploitat ie. Daarnaast 
zi jn de kosten uit de begrote post 'kant inekosten' binnen de servicekosten van de 
hu isvest ingskosten komen te val len. Dit betreft een bedrag van circa f. 30.000. 

De reis- en verbl i j fskosten zijn C 55.000 lager dan begroot. Het betreft de reiskosten woon 
werkverkeer , d ienst re izen, leasekosten dienstauto's en de verbl i j fskosten. Een belangri jke 
reden is dat de het n ieuwe vervoersbele id een jaar is vertraagd, maar ook de lagere 
personele bezet t ing en het n ieuwe werken zijn de oorzaak van deze (deels structureel) 
lagere kosten. 

Vanaf 2015 is de werkkostenrege l ing (WKR) verplicht voor alle werkgevers O D R U heeft 
deze W K R gere lateerde kosten op een afzonderl i jke rekening verantwoord binnen de 
indirecte personee lskosten. Het gaat in 2015 om ruim C 70.000 Het betreft kosten die 
begroot wa ren onder de over ige personele kosten en de salarislasten. O D R U blijft in 2015 
b innen de wettel i jke bandbreedte van ì.2% (vrije ruimte) van de loonsom en hoeft geen 
e indhef f ing te beta len. 

5.1.3 B e s t u u r s k o s t e n 

De bestuurskosten zijn circa É 13.000 hoger dan begroot. De accountantskosten komen door 
ext ra we rkzaamheden in het kader van de nieuwe wetgeving omtrent de 
Vennootschapsbe las t ing naar schatt ing C 5.000 hoger uit dan begroot. Daarnaast is t 4.000 
meer u i tgegeven aan advocaatkos ten . Dit heeft te maken met rechtsposit ionele zaken. Tot 
slot zi jn de kosten ook hoger als gevo lg van het l idmaatschap van "omgevingsdienst.nl" . 

5.1.4 A l g e m e n e beheer - S. administrat iekosten 

De realisatie van de a lgemene beheer- o\ administrat iekosten valt circa C 128.000 lager uit 
dan begroot Onder deze post zi jn onder andere de telefonie-, internet, porto- en 
l icent iekosten verantwoord . Vanwege de toename van digitaal werken vallen de kosten van 
kantoorar t ike len, abonnemen ten en porto met 6 37.000 structureel lager uit. Dit is een trend 
die a fge lopen ja ren is ingezet en naar verwacht ing zal dit tot meer kostenbespar ing kunnen 
le iden in de toekomst . In de bi jgestelde begroting 2015 is een bedrag van C 43.000 
o p g e n o m e n voor de huur van product iemiddelen. Dit bedrag is specifiek bedoeld voor de 
huur van het ICT-park (servers). Er is gekozen voor een alternatieve oplossing, waardoor de 
internetkosten i 18.000 hoger ui tgeval len zijn in 2015. Per saldo levert dit een structurele 
bespar ing van É 25.000, dit geldt ook voor de l icentiekosten à C 55,000. 

' Ą 

In de bijgestelde begrot ing is de begrot ingspost voor het archief en scannen eenmal ig 
verhoogd om versneld een paar grote projecten te kunnen verwerken. De werkel i jke 
realisatie is uiteindelijk in 2015 t 22.000 lager uitgevallen De kosten voor telefonie zijn 
structureel Ç 22.000 hoger dan begroot Dit heeft onder mee te maken met meer digitaal 
werken waarbi j gebruik wordt gemaakt van mobiele telefoons in combinat ie met een vaste 
centrale. 

5.1.5 Huisves t ingskos ten 

In 2015 zijn de huisvest ingskosten É 34.000 hoger uitgevallen dan begroot. De belangri jkste 
reden is dat de verrekening van de huurkort ing op instignatie van de accountant niet al leen in 
2014 en 2015 verantwoord mag worden, maar verantwoord moet worden over gehele 
loopti jd (10 jaar) van het huurcontract. Dit geeft een eenmal ige extra last van totaal ruim Ç 
180.000, waarvan het deel van 2015 (C 85.000) is verantwoord onder de huisvest ingskosten 
en het restant à circa 6 95.000, is verantwoord onder diversen (zie 5.1.9). Hiermee was 
geen rekening gehouden in de bijgestelde begroting 2015. Op de overige huisvest ingskosten 
heeft een bespar ing plaatsgevonden. Dit heeft mede te maken met dat de provincie de 
verrekening van de servicekosten over 2014 heeft kwi j tgescholden Daarnaast is de 
werkel i jke huur van de NDClocat ies over 2015 lager uitgevallen en heeft de wijziging van de 
verzeker ing een bespar ing opgeleverd. 

5.1.6 Kapitaal lasten 

De kapitaal lasten zijn circa Ě 48.000 lager dan begroot. In de begrot ing was ui tgegaan van 
rentekosten van bijna 6 30.000 voor krediet op de lopende rekening en een opgenomen 
geldlening. Deze geldlening is door de verbeterde l iquiditeit niet aangegaan. Daarnaast zijn 
de afschr i jv ingskosten ť 18.000 lager dan begroot door de latere oplever ing van de 
invester ing. 

5.1.7 Milieutaakuitvoering 

Onder deze post vallen projecten, waarvoor we vooraf een bijdrage hebben ontvangen van 
een eigenaar gemeente of subsidieverstrekker. Zoals bi jvoorbeeld de ontvangen 
werkbudget ten ten behoeve van de NDC uitvoering. De realisatie hiervan loopt budgettair 
neutraal en is ook opgenomen in de baten 

Een voorbeeld van een dergeli jk project welke onder de mil ieutaakuitvoer ing wordt 
verantwoord is het Kennisprogramma Duurzaam Door Utrecht' (Sociale Innovatie voor een 
Groene Economie) project. O D R U is een participant in dit project, dat wordt gecoörd ineerd 
door het Natuur en Mil ieufederat ie Utrecht (NMU). Voor dit programma heeft O D R U vier 
deelprojecten ui tgevoerd: 

1. Provinciale netwerkbi jeenkomst Verduurzaming Wijk/buurt /gemeente, inzetten op 
init iatieven van onderop: Een avond voor lokale energie in i t iat ieven, energie 
ambassadeurs , geïnteresseerde bewoners, gemeenten, en uitvoerders van duurzame 
maatregelen aan woningen. 

2 Minisymposium stadslandbouw ter ondersteuning van de vijft ien O D R U gemeenten en 
andere geïnteresseerde part i jen: agrariërs, producenten van streekproducten, tuinders, 
ini t iat iefnemers van (buurt)projecten en ambtenaren wisselden ideeën uit om de 
verbinding van de stad en het platteland te versterken. 



3. Werkb i jeenkomst "Daar krijg je energie van" voor schoolbesturen en ambtenaren: 
schoo lbes tu ren , (gemeentel i jke) gebouwenbeheerders en ini t iat iefnemers van duurzame 
(energ iepro jecten) waren aanwezig , om gezamenli jk stappen te zetten naar meer 
energ iezu in ige en gezonde schoolgebouwen in de provincie Utrecht. 

4. Zorg voor energ iebespar ing, verduurzaming in de zorg: brede bi jeenkomst Is onder 
le iding van N M U georganiseerd voor zorginstel l ingen. Deze bi jeenkomst wordt verder 
ui tgewerkt begin 2016 . 

Pro ject Duurzaam Door 

Bestede u r e n ODRU 2015 (288 uur * c Bl,50| 

Mate r i a l enbudge t (kusten vuur symposium) 

23.472 

1.055 

Totaa l bes teed 2015 (elect. Btw) 

M a x i m a a l t e b e s t e d e n 2016 (exci Btw) 

24.527 

4.346 

Toegekende b i j d rage voor ODRU (excl. Btwl 

Gedec lareerd I e t ranche à 45y. (20150944) 

28.873 

12.993 
Max imaa l t e dec lareren 2016 15.880 

Tabel; financieel overzicht 2015 project Duurzaam Door 

5.1.8 Projectbegrot ing incidentele kosten IKO 

De kosten voor de projectbegrot ing zijn in 2015 ruim C 455.000 lager ui tgekomen dan 
begroot . Uitgebre ide toel icht ing op deze posten treft u aan in hoofdstuk 6. 

5.1.9 D i v e r s e n 

Onder de post diverse was een bedrag opgenomen van í 30.000 voor overige onvoorz iene 
kos ten. Er is een bedrag van ü 295.906 gereal iseerd. De belangri jkste reden is dat de 
ver reken ing van de huurkort ing niet al leen in 2014 en 2015 verantwoord mocht worden, 
maar veran twoord moet worden over gehele looptijd (10 jaar) van het huurcontract . In de 
huisvest ingskosten is het deel over 2015 verantwoord en de eenmal ige correctie over 2014 à 
C 95,906 is verantwoord onder de onvoorziene kosten. Daarnaast is de voorz iening 
bovental l igen opgehoogd met *! 200.000, conform de actual isatie van de projectbegrot ing 
incidentele kos ten , zie hoofdstuk 6. 

5.2 Baten 

Baten Begro t ing 2015 
Bijgestetde 

begro t i ng 2015 
Realisatie 2015 Verschi l 

Gemeen te l i j ke b i jd ragen 9.732.913 11.236.413 11.374.495 138.082 

Over ige goederen en d iens ten : 447.988 447.988 1.217.189 769.201 
 Aanvu l lende uren eigenaar gemeen ten HHHHPJB PJPJţ' 623.547 623.547 

 Aanvul lende uren over ige 207 988 207.988 243 945 35.957 
 Overige 240.000 240.000 349.696 109.696 

Pro jec tbegro t ing 954.750 1.126.200 671.184 455.016 

Diversen 0 0 60.644 60.644 

Tabel Afwijkingen realisatie t o v. bijgestelde begroting > 6 10 000 

5.2.1 Gemeentel i jke bijdragen 

De gemeentel i jke bi jdragen betreft de gereal iseerde omzet vanuit de vastgestelde UVP's. Dit 
betreffen de standaard DVO uren inclusief de ti jdelijke en projecturen. De gemeentel i jke 
bi jdragen zijn ruim C 138.000 hoger dan begroot. Reden hiervoor is dat er in de definit ieve 
UVP's meer uren zijn opgenomen en bij enkele gemeenten bleek er extra vraag waardoor de 
contracten na goed over leg, overschreden mochten worden Gemeenten rekenen uiteindelijk 
af op basis van het werkel i jk aantal afgenomen uren. Een uitgebreid urenoverzicht is 
bi jgevoegd in bij lage 1 

5.2.2 Over ige goederen en diensten 

In 2015 is er 6 819.000 extra ontvangen als opbrengst van onder andere aanvul lende 
opdrachten Bij de aanvul lende uren "eigenaar gemeenten" zijn de opbrengsten fors hoger 
uitgeval len ( * Ç 623.500) door de uitvoering van extra taken Een aantal van deze projecten 
is beschreven op de gemeentel i jke pagina's bij de programmaverantwoord ing. De 
belangri jkste reden van deze forse afwi jk ing is dat deze opbrengsten vooraf niet begroot 
worden De extra personele inzet voor deze taken is opgenomen onder de post personeel 
van derden. De extra aanvul lende omzet heeft een posit ieve bijdrage gehad op het resultaat 
De overige aanvul lende opbrengsten zijn ook posit iever uitgevallen dan begroot ( * ť 
36.000) , dit komt onder andere door overige extra aanvul lende projecten buiten de begrote 
externe vei l igheid (PUEV) uren o m . 

O D R U heeft meer overige opbrengsten gereal iseerd dan vooraf is begroot, te weten : 
ê 110.000. Deze afwi jk ing is bijna volledig te wi jden aan de voorbereid ing van de overdracht 
taken vanuit de gemeente Montfoort. Tegenover deze incidentele baten staan ook extra 
kosten die zijn verantwoord onder de post personeel van derden en uitbesteding. Daarnaast 
is de incidentele vrijval van het ILB budget (zie paragraaf 5.1.2) ook ten gunste van de 
overige opbrengsten gebracht. 

5.2.3 Projectbegroting 

Uitgebreide toel ichting op deze posten vindt u in hoofdstuk 6. 

5.2.4 Diversen 

De realisatie à C 60.644 komt voort uit de vrijval van de voorziening afkoop uren. Dit is 
veranderd in overeenstemming met de accountant is deze ten gunste van baten gebracht. 
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6. V e r a n t w o o r d i n g p r o j e c t b e g r o t i n g i n c i d e n t e l e k o s t e n I K O 

Onders taande tabel geef t de f inanciële realisatie weer van de projectbegrot ing incidentele 
kosten over het jaar 2015. De tabel is toegel icht in de onderl iggende paragrafen. 

Pro jec tbeg ro t i ng 

i nc iden te le kos ten 
(in euro ' s ) 

Tota le 
beg ro t i ng 

Realisatie 
2014 

Begrot ing 

2015 

Bijgestelde 
begrot ing 

2015 

Realisatie 

2015 
Verschi l 

Personele maat rege len 1 911.875 4 0 7 0 0 7 724 750 786 200 569.186 2 1 7 0 1 4 

Personeel van Derden 285.000 93.950 0 0 0 0 
Di rec te personee lskos ten 2.196.875 500.957 724.750 786.200 569.186 217.014 Di rec te personee lskos ten 

Advīeskosten 20.000 98.779 P J B H I •PJPJfJPĴ 
Organ isa t ieon tw ikke l ing 470.000 4 1 4 7 5 200.000 200.000 29.380 170.620 
I nd i rec te personee lskos ten 490 .000 140.254 200.000 200.000 29.380 170.620 I nd i rec te personee lskos ten 

Af rond ing oude locat ies 119.000 2 4 0 9 9 2 30.000 30.000 30 119 119 

Verhu iz ing 195.000 190.002 0 0 0 0 
Huisves t ingskos ten 314.000 430.994 30.000 30.000 30.119 119 

Kapitaal lasten 71.000 101.484 • • H M WÊÊMWĚW HHHH 
Overige kosten 210.000 0 0 110.000 42 500 67.500 

Totaa l over ige 281.000 101.484 WtĒÊWĒ 110.000 42.500 67.500 

Totaa l kos ten 3.281.875 1.173.689 954.750 1.126.200 671.184 455.016 

6.1 Toel icht ing op de projectbegrot ing incidentele kosten IKO 

De directe personee lskosten zi jn C 217.000 lager dan begroot Het gaat dan om personele 
kosten van de boventa l l igen en kosten van outplacement. De kosten zijn lager doordat 
enkele bovental l igen tijdelijk elders gedetacheerd zijn en nog niet organisat ie hebben 
ver la ten. 

De indirecte personeelskosten betreffen de kosten voor organisat ieontwikkel ing. Deze 
kosten zijn ru im 6 170.000 lager dan begroot. Belangri jkste reden hiervoor is dat de 
organisat ie ontwikke l ing na vaststel l ing van de koers 2018 pas na de zomer in gang is gezet. 
De verwacht ing is dat deze kosten zich in 2016 alsnog gaan manifesteren. 

De over ige kosten zijn É 67.500 lager uitgevallen in 2015 dan begroot. Eén van de redenen 
hiervoor is dat de ontwikkel ing van het kostpr i jsmodel à É 50.000 intern is ui tgevoerd. 
Inmiddels zijn de nodige aanpass ingen gedaan in het huidige softwarepakket, waardoor in 
2016 de resultaten zichtbaar moeten worden omtrent de berekening van de kostpri js per 
product conform de Producten en DienstenCatalogus (PDC) De afkoop van de 
ver lo fs tuwmeren heef t p laa tsgevonden. De kosten zijn 6 12.500 lager dan begroot. 

6.2 Totaalbeeld projectbegroting incidentele kosten IKO 

Onderstaande tabel geeft het totaalbeeld weer van de f inanciële bijdrage vanuit de 
e igenaargemeenten. De verwacht ing is dat het bij te dragen bedrag in 2016 ook in rekening 
gebracht gaat worden. Afrekening blijft plaatsvinden per kwartaal achteraf. Op welke wijze de 
eindafrekening zal worden opgesteld is nog niet bekend. Het is mogeli jk dat dit een 
afzonderl i jke notitie of via de begrot ingswi jz iging 2016 verwerkt zal worden. 

Pro jec tbegro t ing m 
Inc idente le kos ten 

Bijdrage gemeen ten 2014 1.173.689 

Bijdrage gemeen ten 2015 671.184 

Maximale bi jdrage 2016 e.v. 1.437.002 

Totale begro t i ng 3.281.875 
Tabel: totaal overzicht financiële bijdrage 

Overzicht van de bijdrage per gemeente voor de projectbegrot ing incidentele kosten is als 
volgt opgenomen. Waarbi j conform de begrot ing als ui tgangspunt is genomen de 
gegarandeerde uren (basis DVO (G) uren) uit de begroting 2013. 

Gemeen ten 
G uren 

over 2013 
Bijdrage 
2014 (C) 

Bi jdrage 
2015 (C) 

M a x i m a l e 
b i jd rage 2016 

e.v. (C) 

Max. t o ta l e 
bi jdrage (C) 

bi jdrage per uur 13,44 7,68 16,45 37,58 

Gemeente Bunnik 4.096 55.043 31.477 67.391 153.911 

Gemeente De Bilt 4 .291 57.663 32.975 70.600 161.238 

Gemeente De Ronde Venen 10 732 144.218 82.473 176.573 403.264 

Gemeente M o n t f o o r t 3.537 47.531 27.181 58.194 132.906 

Gemeente Oudewater 3.473 4 6 6 7 1 26.689 57.141 130.501 

Gemeente Renswoude 275 3.695 2.113 4.525 10.333 

Gemeente Rhenen 1.269 17.053 9.752 20.879 47.684 

Gemeente Stichtse Vecht 14.226 191.171 109.323 234.060 534.554 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 9 4 8 0 127 394 72 .851 155.974 356.219 

Gemeente Veenendaal 3.831 51.482 29.440 63.031 143.954 

Gemeente Vianen 4.753 63.872 36.526 78 201 178.598 

Gemeen te Wijk bij Duurstede 2.124 28.543 16.322 34.946 79.811 

Gemeente W o e r d e n 12.510 168.111 96 136 205.827 470.074 

Gemeente Zeist 12.743 171.242 97.926 209.660 478.829 

Totaal 87.340 1.173.689 671.184 1.437.002 3.281.875 
Tabel: overzicht financiële bijdrage per gemeenle 

Bovenstaande tabel geeft de gemeentel i jke bijdrage weer aan de incidentele kosten. De 
bi jdragen 2014 en 2015 zijn inmiddels bij de gemeenten in rekening gebracht . Voor 2016 e.v. 
zal het project opnieuw worden geactual iseerd De in de tabel opgenomen bijdrage voor 
2016 zal in ieder geval nodig zijn om de kosten te dekken. Eventuele extra kosten zul len 
waarschijnl i jk worden gedekt via de voorziening op de balans. 



7. B a l a n s p e r 31 d e c e m b e r 2 0 1 5 

Balans  Act iva 
(m euro's! 

Balans 

31122014 

Balans 

3 1 1 2  2 0 1 5 

Vaste activa 

Materiele vaste activa 
i 

 Invester ingen m e t een economisch nut : 

 Bedr i j f sgebouwen (verbouwing) 47.500 

 Appara ten ĵ instal lat ies 1.158.124 1.083.599 

1.205.624 1.126.099 

V l o t t e n d e ac t i va 

• • • • • • • • • • • • • • • 1 • H M 
Uitzetting met een rentetypìsche looptijd korter öan Ijaar 

 Vorde r ingen op openbare l ichamen 1.739.398 1.051.057 

 Over ige vorder ingen 24.030 26.429 

 Ui tze t t ing in Rijk's schatkist 874.968 1.489.789 

2.638.396 2.567.275 

Liquide middelen 

 Kassaldi 1.220 3 4 8 3 

 Banksaldi 268.457 291.935 

269.677 295.418 

Overlopende activa 

r Overige nog t e on tvangen bedragen, en vooru i tbetaa lde 

bedragen die ten lasten van volgende begrot ingsjaren komen 59.252 80*884 

To taa l Act i va 4.172.949 4.069.675 

Balans  Passiva Balans Balans 
(in euro's) 31122014 31122015 

Eigen vermogen 

Reserves 

Algemene reserve 63.435 203.136 

Saldo rekening 

 Nog te bes temmen resul taat 

 Gereal iseerde resul taat 139.702 423.360 

203.137 626.497 

Voorz ien ingen 

 Voorz iening afkoop uren 60.644 

 Voorz iening bovental l igen 200.000 400.000 

260.644 400.000 

Vaste schulden met een rentetvpische looptijd van l į r of langer 

Onderhandse leningen van overige 

binnenlandse sectoren 

 Opgenomen langlopende leningen 

V l o t t e n d e passiva 

Netto-vlottende schulden met een rentetypìsche looptijd 

korter dan l j r 

 Banksaldi 

 Overige schulden (credi teuren) 1.371.420 1.193.787 

i Overige schulden (belast ingen en premies) 891.493 941.974 

2.262.913 2.135.761 

Overlopende passiva 

 Verp l ich t ingen die in het begrot ingsjaar zijn o p g e b o u w d en 

die in een volgend begrot ingsjaar t o t beta l ing komen met 

ui tzonder ing van jaarl i jks te rugkerende arbeidskosten 

gere la teerde verp l icht ingen van vergel i jkbaar vo lume 

 De van de Europese en Nederlandse overheids l ichamen 

ontvangen voorscbotbedragen voor ui tker ingen met een 

specif iek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van 

volgende begrot ingsjaren 

69.303 

1.376.952 

113.738 

612.523 

 Overige vooru i ton tvangen bedragen die t en bate van 

volgende begrot ings jaren komen 181.156 

1.446.255 907.417 

m 
Totaa l Passiva 4.172.949 4.069.675 



8. T o e l i c h t i n g o p d e b a l a n s 

8.1 Act iva 

8.1.1 Materiële vas te act iva 

M a t e r i ë l e vaste act iva V e r b o u w i n g e n 
Appara ten 

/ ins ta l la t ies 
Totaal in C 

Boekwaarde 01-01-2015 

 Invester ingen 

47.500 

O 

1.158.124 

319.463 

1.205.624 

319.463 

 Afschr i jv ingen 5.000 393.989 398.989 

B o e k w a a r d e 31122015 42 .500 1.083.599 1.126.099 
Tabel: materiele vaste activa 

In 2015 is alleen geïnvesteerd in het ICTproject: applicatielandschap. Dit project maakt deel 
uit van een ICT project uit het ODRU op Orde project uit 2014 van in totaal 1,2 miljoen 
waarvan į. 920.000 reeds in 2014 is geïnvesteerd. In 2015 is bijna ^ 320.000 geïnvesteerd 
en is daarmee binnen het budget afgerond. In 2015 is er geïnvesteerd in de optimalisering 
van de huidige ICTarchitectuur en tevens is er geïnvesteerd in de doorontwikkeling van de 
software pakketten SquitXO o. Decos. Hierbij kan gedacht worden aan Squit Bodem en de 
koppeling met het omgevingsloket (OLÒ). In bijlage 2 "Staat van geactiveerde 
kapitaaluitgaven" is een specificatie per activum opgenomen en is de verantwoording 
opgenomen van bovengenoemde investering. 

8.1.2 Vlottende act iva 

Vorderingen op openbare lichamen 
Deze post betreft de reguliere vorderingen op gemeenten. In totaal stond er per 31 
december 2015 een bedrag open van 6 1.051.057 Het bedrag is fors lager dan in 2014. De 
betalingsgedrag van de deelnemende gemeenten is goed en de verwachting is dat alle 
vorderingen volledig zullen binnenkomen. Een voorziening voor dubieuze debiteuren is niet 
nodig. 

Overige vorderingen 
Deze post betreft een subsidieafrekening, een afrekening betreffende detachering van een 
medewerker en een aantal kleine vorderingen op scholen. 

Uitzetting in Rijk's 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 ODRU is C 250.000. De vordering is, indien nodig 
direct opeisbaar. 

Liquide middelen 
Deze middelen bestaan uit de kasgelden bij de vestigingen in Utrecht en de kassaldi van de 
NDC centra. Er bestaan geen beperkingen inzake de beschikbaarheid van geldmiddelen; ze 
staan ter vrije beschikking. Uitsplitsing van de liquide midelen is opgenomen in de volgende 
tabel. 

Liquide m i d d e l e n Totaal i n C 

3.483 

 ABN A m r o 4 2 0 2 5 

 BNG Bank 249.9Û9 

Totaa l 295.418 
Tabel: liquide middelen 

Overlopende activa 
Totaal van de post "Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde bedragen die 
ten lasten van volgende begrotingsjaren komen" omvat twee onderdelen te weten: overige 
vorderingen en vooruitbetaalde kosten. 

Over lopende act iva Totaa l i n C 

Overige vorder ingen 2 395 

Vooru i tbe taa lde kosten: 

 Licenties 41.346 

 Huur 0 
 Overige 37.143 

Totaa l 80.884 
l abel overlopende activa 

Dit zijn voornamelijk kosten die ODRU reeds voor het jaar 2016 heeft betaald, bijvoorbeeld 
licentiekosten of de huur van de printers voor het eerste kwartaal 2016. 

8.2 P a s s i v a 

8.2.1 Eigen vermogen 

Het eigen vermogen van ODRU bestaat uit de algemene reserve en het gerealiseerde 
resultaat 2015. Het verloop van de twee posten binnen het eigen vermogen is als volgt: 

Reserves Totaa l in C 

 Algemene reserve 

 beginbalans 63.435 

muta t ie ( resul taat 2014) 139.702 

Totaa l 203.136 
Tabeľ mutatie overzicht reserves 

Saldo reken ing Totaa l in C 

Beginbalans 139.702 

 bestemd resul taat 2014 

 Gereal iseerde resul taat 2015 

139.702 

423.360 

Totaa l 
Tabel: mutatie overzicht saldo rekening 

423.360 

Het AB stelt de bestemming van het resultaat à C 423.360 vast, conform artikel 32 uit de GR. 

•mmmmmmmmmmmv 



8.2.2 Voorz ien ingen 

Voorz ien ing afkoop uren 
De gemeen te Vianen heeft in 2014 haar contract met de O D R U verkleind, ingaande ult imo 
2015 . Hierbi j heef t de gemeente Vianen gebruik gemaakt van de vastgestelde 
d iens tver len ingsovereenkomst (DVO) op 27 september 2012 met betrekking de verkleining 
van het contract Daarvoor was de gemeente genoodzaakt om een afkoopsom te voldoen 
con fo rm de deze regel ing. De afkoopsom ter dekking van overheadschade is in 2014 
o p g e n o m e n als voorz ien ing. De nieuwe accountant heeft gesteld dat op grond van de BBV

vers lag legg ingsrege ls dit geen voorziening betreft maar een bestemmingsreserve In 2015 is 
deze voorz ien ing vri jgeval len in overeenstemming met de accountant en ten gunste van het 
gerea l iseerde resultaat gebracht. De directie heeft een besluit genomen voor het benutten 
van dit compensa t iebedrag voor overheadschade. Vandaar dat er wordt voorgesteld om de 
vr i jgeval len voorz ien ing op te nemen als bestemmingsreserve. 

Voorz ien ing boventa l l igen 
De in de inc identele begrot ing opgenomen raming voor kosten van bovental l igen is met de 
inz ichten van begin 2015 te laag gebleken om de te verwachte werkel i jke kosten te dekken 
Daarom is in de jaar rekening 2014 een voorziening op de balans opgenomen om de extra 
kosten op te vangen . Begin 2016 is een nieuwe actualisatie van de kosten voor bovental l igen 
opgeste ld . Hieruit bleek door onder andere, verlenging van een aantal trajecten en 
hern ieuwde inz ichten de kosten van bovental l igen naar boven moet worden bijgesteld 
Daarom is de voorz ien ing in 2015 verhoogd met Ç 200.000 tot į. 400.000 Zie ook paragraaf 
6.2 

Voorz i en ingen Totaa l in C 
1. '. .ĩ.;-' I.- .i ~.„-,ì 

Afkoop uren 

 beginbalans 60.644 

 m u t a t i e •60.644 

ü o. 
Boventa l l igen 

 beginbalans 200.000 

 m u t a t i e 200.000 

400.000 

To taa l 400.000 
Tabel mutatie overzicht voorzieningen 

8.2.3 Vlottende p a s s i v a 

Over ige schulden (crediteuren) 
De post "credi teuren" betreft de openstaande posten crediteuren en de aangegane 
verp l icht ingen die nog niet zijn opgenomen in de sub administrat ie crediteuren 

Over lopende pass iva 
De "over lopende passiva" bestaan uit verpl ichtingen welke in het komende begrot ingsjaar tot 
betal ing komen , voorui t ontvangen bedragen in hel kader van subsidietrajecten en overige 
vooru i ton tvangen bedragen die ten bate komen van volgende begrot ingsjaren 

De grote afwi jk ing bij de voorui tontvangen voorschot bedragen ten opzichte van 2014 wordt 
veroorzaakt doordat een aantal gemeenten in 2014 haar eerste kwartaalnota's 2015 al 
hadden betaald eind 2014 en dit is in 2015 niet het geval. 

De overige voorui tontvangen bedragen die ten bate van volgende begrot ingsjaren komen, 
betreft de verrekening van de huurkort ing. De vorming van deze post houdt verband met de 
huurkort ing welke is ontvangen van de provincie Utrecht. 

O D R U heeft in 2014 per 1 jul i 2014 een huurovereenkomst afgesloten voor een periode van 
10 jaar. In het contract is opgenomen dat over het eerste jaar (1/7/2014 t /m 30/6/2015) geen 
huur hoeft te worden betaald. O D R U heeft het advies van de accountant overgenomen om 
deze huurkort ing te verdelen over de gehele huurper iode van 10 jaar. Het gevolg hiervan is 
dat de korting als over lopend passief is opgenomen en de komende jaren vrijvalt ten gunste 
van de huurkosten. Zie ook 5.1.5 en 5.1.9. 

8.2.4 Niet uit de balans blijkende verpl icht ingen 

Naast de verpl icht ingen die zijn opgenomen op de balans zijn er ook verpl icht ingen die niet 
zijn opgenomen op de balans. Dit betreft meerjar ige contracten waarvan de exploitat ielasten 
zijn opgenomen in de meer jarenbegrot ing. Het betreft de huur van het kantoorpand in 
Utrecht (tot 1 jul i 2024 servicekosten circa C 160.000 per jaar en huur circa Ê 215.000 per 
jaar) . De huur van het pand bij De Boswerf te Zeist, gehuurd van Sticht ing Het Utrechts 
Landschap (tot 1 mei 2019 met de jaarl i jkse waarde ā C 9.000). De huur van het pand bij 
MECMaarssen te Maarssen, gehuurd van Stichting Milieu Educatief Centrum Maarssen (tot 
31 december 2024 met de jaarl i jkse waarde à C 18.000). Voor de huur van het pand van De 
Woudreus te Wilnis is een bestuurl i jke memo opgesteld in 2015, waar in wordt 
overeengekomen om een huurovereenkomst aan te gaan met de waarde van C 15 657 per 
jaar Deze huurovereenkomst is t i jdens het opstel len van de jaarstukken 2015 nog in de 
concept fase Het contract voor de leaseauto's loopt nog door tot 1 maart 2016 (é 3.100 per 
maand) en het contract voor de mult i funct ionals (printers totaal C 2.750 per maand) loopt nog 
tot 2020. Daarnaast is er een contract voor de glasvezelverbinding voor de komende jaren 
(ca. C 500 per maand) . 



9 . W a a r d e r i n g s g r o n d s l a g e n 

9.1 G r o n d s l a g e n v a n waarder ing en resultaatbepaling 

Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen de nominale 
waarde De gepresenteerde jaarrekening heeft als grondslag voor de waarder ing de waarde 
gez ien vanuit het perspect ief van cont inuer ing van de werkzaamheden. 

9.1.1 Invester ingen 

Invester ingen worden gewaardee rd tegen de werkeli jke verkri jgingpri js: de aanschafwaarde 
(exclusief BTW) en eventuee l verminderd met ontvangen bijdragen van derden, verminderd 
met de daarop toegepaste afschr i jv ingen op basis van de te verwachten economische en/of 
techn ische levensduur en met inachtneming van de bepal ingen uit de f inanci ' Ie verordening 
van O D R U zoals vastgeste ld door het Algemeen Bestuur d.d. 16 april 2015 

Op grond van het bovens taande en met inachtneming van de bepal ingen van het Besluit 
Begrot ing en Veran twoord ing Provincies en Gemeenten, worden de mater i ' Ie vaste activa 
l ineair afgeschreven in: 

a 15 jaar Techn ische installaties in bedr i j fsgebouwen; 
b. 10 jaar Verbouwingen , kantoormeubilair; 
c. 3 5 jaar Sof tware ; automatiser ingsapparatuur; telefooninstal lat ies 

Act iva met een verkr i jg ingpri js van minder dan e 5.000 worden niet afzonderi i jk geact iveerd. 

Act iva worden voor 50"Zo van de werkel i jke jaarafschri jving afgeschreven in het jaar van 
aanschaf en/of techn ische/economische ingebruikname. 

9.1.2 Vorder ingen 

De vorder ingen zi jn gewaardeerd tegen de nominale waarde onder aftrek van een 
voorz ien ing voor mogel i jke oninbaarhe id 

9.1.3 Kort lopende s c h u l d e n 

De kor t lopende schu lden zi jn gewaardeerd tegen de nominale waarde 

9.1.4 Resul taa tbepa l ing 

Baten worden veran twoord in het j aar waar in zij zijn gereal iseerd, lasten worden verantwoord 
in het jaar waar in zij zi jn gereal iseerd en/of voorzienbaar zijn Het resultaat wordt bepaald 
met inachtneming van de hiervoor vermelde waarder ingsgrondslagen. 

9.1.5 Resu l taa t 

De j aar reken ing 2015 geeft een posit ief saldo weer van 1423.360. 

In over leg met het AB zal worden besloten op welke wijze dit resultaat bestemd gaat worden, 
conform artikel 32 uit de GR 

9.2 Controleverklar ing 
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C O N T R O L E V E R K L A R I N G VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 4ü tot en met pagina 56 opgenomen jaarrekening 
2015 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht 
gecontroleerd. Deze Jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het 
overzicht van baten en lasten over 2015 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

Verantwoordel i jkheid van het Dageli jks Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio 
Utrecht is verantwoordeli jk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, belde In overeenstemming met het in Nederland geldende 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordeli jkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en 
lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de m de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. 
Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de 
relevante wet en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke 
regeling. 

Het Dagelijks Bestuur is tevens verantwoordeli jk voor een zodanige interne beheersing 
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige 
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materleei belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordel i jkheid van de accountant 
Onze verantwoordeli jkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 
van on2e controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat d.d. 16 april 

BAKER TILLY 
INTI R N A Î I O N A l 
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2015 Is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht 
en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat w i j voldoen aan de voor ons geldende 
ethische voorschriften en dat wi j onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
redeli jke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwi jkingen van 
materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkri jging van controle-
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwi jking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing 
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 
getrouwe beeld daarvan, alsmede in het kader voor de rechtmatige totstandkoming van 
baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 
die passend zi jn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het 
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid 
van de door het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte 
schatt ingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten l0Zo en voor 
onzekerheden 30Zo van de totaie lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van 
artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie d.d. 16 april 2015 vastgesteld door 
het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Wij houden ook rekening 
met afwi jk ingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers 
van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zi jn. Daarbij zijn voor de controle 
van de In de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals 
vastgelegd in het Controleprotocol WNT. 

WIJ zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt Is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Onderbouwing van het oordeel met beperking Inzake rechtmatigheid 
Wij hebben geconstateerd dat de lasten voortvloeiende uit een aantal inkoopcontracten 
niet in overeenstemming zijn met de Europese aanbestedingsrichtli jnen. De 
geconstateerde fouten overschrijden de door het Algemeen Bestuur vastgestelde 
tolerantiegrens voor de rechtmatigheid van 1 * ^ voor fouten. 

BAKER T I L L Y 
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Oordeel betreffende de jaar rekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Regio Utrecht een getrouw beeld van de grootte en samenstell ing van 
zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 
In overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat, uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid 
beschreven in de paragraaf 'onderbouwing van het oordeel met beperking inzake 
rechtmatigheid', de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en 
regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Verklar ing betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde e isen 
Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d van de Gemeentewet vermelden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Utrecht, 14 april 2016 

Baker Tilly Berk N.V. 

Was getekend, 

G J . van Luyk AA 

BAKER T l LLY 
INTERNATIONAL 3/3 



B I J L A G E 1. Urenverantwoording 

Uren r a p p o r t a g e 

1 Diens t ve r l en ingsove reenkoms t (DVO) 
Contract 

uren 2015 
Gereal iseerde 

uren 2015 
Verschi l 

Realisat ie 2015 
C 

G e m e e n t e Bunnik 4.096 4.348 WÊÊÊÊÊÊÊÍ c 354.354 

G e m e e n t e De Bilt 4.291 4.502 211 c. 366.925 
Gemeen te De Ronde Venen 10.730 10.017 -713 1"» 816.373 
G e m e e n t e IJsselstein 19.040 19.443 403 c 1.584.621 
Gemeen te M o n t f o o r t 3.537 3.768 231 e 307.112 
Gemeen te O u d e w a t e r 3.473 3.059 -414 « 249.309 
G e m e e n t e Renswoude 275 272 -3 e 22.192 

Gemeen te Rhenen 1.269 1.074 -195 C- 87.568 
m m G e m e e n t e Stichtse Vecht 14.076 13.270 -806 « 1.081.529 

G e m e e n t e Utrechtse Heuvel rug 9.480 9.410 -70 c 766.878 
m m G e m e e n t e Veenendaal 5.191 4.990 -201 c 406.689 

G e m e e n t e Vianen 4.500 4.481 -19 C 365.210 
m m G e m e e n t e Wi jk bi j Duurs tede 2.124 2.126 C 173.236 

Gemeen te W o e r d e n 12.510 12.814 304 í 1.044.361 
m m G e m e e n t e Zeist 12.743 • U T 12.910 167 -e 1.052 177 

To taa l 107.335 106.485 -850 c 8.678.536 

Tabel: Urenoverzicht DVO uren 2015 per gemeente 

Uren r a p p o r t a g e 

2 Ti jde l i j k b u d g e t 
Contract 

uren 2015 
Gereal iseerde 

uren 2015 
Verschi l 

Realisat ie 2015 
C 

G e m e e n t e Bunnik 285 128 -157 B I 10.432 

G e m e e n t e De Bilt 532 220 -312 c 17.950 
G e m e e n t e De Ronde Venen 596 657 MWÊÈ- e i C 53.566 

Gemeen te IJsselstein 4.601 2.120 -2.481 172.800 
G e m e e n t e M o n t f o o r t 406 405 B B H M « 32.987 

G e m e e n t e Oudewa te r 386 555 169 e 45.265 
G e m e e n t e Renswoude 652 456 -196 c 37.193 

G e m e e n t e Rhenen 245 348 103 c 28.399 
Gemeen te Stichtse Vecht 1.246 944 -303 IPJI 76.895 

Gemeen te Utrechtse Heuvel rug 0 0 0 c 
Gemeen te Veenendaal 1.019 1.037 18 e 84.507 

Gemeen te Vianen Ò 0 0 ..- -Hfe 
G e m e e n t e Wijk bij Duurs tede 106 169 c 13.769 

Gemeen te W o e r d e n 1.384 1.165 -219 c 94.935 
G e m e e n t e Zeist H M M H HHMÉİ e 

To taa l 11.458 8.205 -3.253 c 668.699 

Tabel: Urenoverzicht tijdelijk uren 2015 per gemeente 

Uren rappor tage 
2 Pro ļec tbudget (P) 

Cont rac t 
uren 2015 

Gereal iseerde 
uren 2015 

Verschi l 
Real isat ie 2015 

f 
Gemeente Bunnik HBHBİ 74 -244 c 6.011 
Gemeente De Bilt 4 543 4.738 c 386.114 
Gemeente De Ronde Venen 50 mmm mjKÊÊĒÊM « 
Gemeente IJsselstein 400 . 4 1 9 19 c 34.128 
Gemeente M o n t f o o r t WÊĚt. 898 862 -37 t 70.212 
Gemeente Oudewater 170 108 -62 c 8.782 
Gemeente Renswoude 140 85 -56 t 6.887 
Gemeente Rhenen 95 67 -28 c 5.440 
Gemeente Stichtse Vecht 50 59 9 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 0 0 0 c 
Gemeente Veenendaal 185 139 -46 c 
Gemeente Vianen 150 62 -88 c 5.033 
Gemeente Wijk bij Duurstede 150 150 MHflMl c 12.225 
Gemeente Woerden 1.200 961 -240 c 78.281 

Gemeente Zeist 5.968 5.813 -155 í 473.739 
Totaa l 14.317 13.589 -728 ï 1.107.516 
Tabel: Urenoverzicht projectbudget uren 2015 per gemeente 

Uren rappor tage  Cont rac t Gereal iseerde 
Verschi l 

Realisat ie 2015 
3 VTHtaken uren 2015 uren 2015 

Verschi l 

Gemeente Bunnik 263 314 51 C 25.571 

Gemeente De Bilt 263 257 -6' c 20.946 
Gemeente De Ronde Venen 1.412 1.618 207 í 131.882 

Gemeente IJsselstein 306 289 -17 t- 23.591 
Gemeen te M o n t f o o r t 843 86D 18 mm\ 70.124 

Gemeente Oudewater 573 420 34.248 

Gemeente Renswoude WĒĚWMŴWÀ mm 
Gemeente Rhenen 382 310 -72 c 25.236 

Gemeente Stichtse Vecht 1.052 1.332 280 ļ t ļ 108.539 

Gemeente Utrechtse Heuvelrug 944 598 -346 e 48.747 

Gemeente Veenendaal 602 597 mm\ 48 .651 

Gemeente Vianen 781 744 -38 * 60.617 

Gemeente Wijk bij Duurstede 317 226 mwm mm\ 18.416 

Gemeente Woerden 569 803 235 * 65.483 

Gemeente Zeist 1.142 1.074 68 87.546 

Totaa l 9.446 9.443 -3 c 769.598 

Tabel: Urenoverzicht VTHtaak uren 2015 per gemeente 



Uren r appo r tage 

3 A a n v u l l e n d e opd rach t 
Contract 

uren 2015 
Gereal iseerde 

uren 2015 
Verschi l 

G e m e e n t e Bunnik 890 910 • • • H 
G e m e e n t e De Bilt 655 343 •312 
G e m e e n t e De Ronde Venen 158 158 WĒĒËĒSĚĚ& 
G e m e e n t e IJsselstein 41 41 0 

G e m e e n t e M o n t f o o r t 55 HHBMHI 28 
G e m e e n t e Oudewa te r 0 0 0 
G e m e e n t e Renswoude 88 65 IMMflB 
G e m e e n t e Rhenen 778 742 -36 
G e m e e n t e Stichtse Vecht 2.402 1.905 497 

Gemeen te Utrechtse Heuvel rug 1.695 1 119 -276 
G e m e e n t e Veenendaa l 555 377 •178 
G e m e e n t e Vianen 963 506 -457 
G e m e e n t e Wi jk bi j Duurs tede 244 249 

G e m e e n t e W o e r d e n 343 144 -199 
G e m e e n t e Zeist H l 674 610 64 

Over ige opdrach tgevers 5.081 3.906 •1.175 
Totaal 14.620 11.402 • • - 3 7 1 8 
Tabel: Urenoverzicht aanvullende uren 2015 per gemeente 

Uren r a p p o r t a g e 

3 Balans (B) 
Contract 

uren 2015 
Gereal iseerde 

uren 2015 
Verschi l 

Real isat ie 2015 

« 1 
G e m e e n t e Bunnik 353 • • • B pjpjl 28.790 

G e m e e n t e De Bilt 390 159 -231 « 12.959 
G e m e e n t e De Ronde Venen 505 299 206 24.389 

G e m e e n t e IJsselstein 108 - 'léjf •35 c 4.381 
G e m e e n t e M o n t f o o r t mmwrnm WÊWÊMWÊ H H M H •C' - 489 

G e m e e n t e O u d e w a t e r 131 0 •C 10.636 
G e m e e n t e Rhenen 469 • B I 38.228 

G e m e e n t e Stichtse Vecht 202 202 0 c 16.422 
G e m e e n t e Veenendaa l 89 BMMPJ 
G e m e e n t e Vianen 19 19 0 c 1.549 
G e m e e n t e Wijk bi j Duurs tede 72 ü M M M N • 1 1 m m - -

Gemeen te W o e r d e n 25 25 0 c 2.058 
G e m e e n t e Zeist 37 •MMMV* MHMLW c 3.036 

To taa l 2.479 1.842 637 e 150.147 

Tabel Urenoverzicht Balans uren 2015 per gemeente: De balans betreffen de overloop uren van het voorgaande jaar 



B I J L A G E 2. Staat van geact iveerde kapitaaluitgaven 2015 

Jaar van 

aanschaf Omschrijving 
Aanschaf 

w a a r d e 

Invester ing 
Boekjaar 

Totale 
investering . 

Afschr i j v ing 
pe r i ode 

Tot . Afschr. 
boek jaar 

Boekwaarde 
begin 2015 

Afschr i j v ing 

2015 
Boekwaarde 

e inde 2015 

Investeringen verbouwingen 

2014 V e r b o u w i n g NDC-Locatie 'De Boswe r f 50.000 50.000 10 2.500 47.500 5.000 42.500 

Totaal Investeringen verbouwingen 50.000 50.000 2.500 47.500 5.000 42.500 

Investeringen apparaten/installaties 

2005 Gelu idsmeter 2.679 2.679 10 2.233 447 447 

2010 Verkeerste l ler 2.400 2.400 2.000 400 400 

2010 L tch th indermeetappara tuu r 2.400 2.400 2.000 400 400 

2010 CiscoFirewal l 2.310 2.310 RBHHH 1.925 385 385 

2010 Invester ingen l&A 13.202 13.202 5 11.002 2.200 2.200 

2010 Ge lu idsmeter 8.334 8.334 10 2.604 5.729 1.042 4.688 

2 0 1 1 Invester ingen ICT Hardware 7.952 7.952 S 4.970 2.982 1.988 994 

2011 Invester ingen so f tware 12.456 7.785 4 .671 3.114 1.557 

2 0 1 1 Licenties Out look 2.964 2.964 5 1.853 1.112 741 3 7 1 

2011 Vervang ing ha rdwa re 6.320 3.950 2.370 1.580 HHLflH 
2012 Invester ingen ICT 28.675 28.675 5 12 904 15.771 5.735 10.036 

2012 Invester ingen Squi tXO/DecosDS 152.070 152.070 i.V... 5 68.432 83.638 30.414 53.224 

2012 SANenf i leserver 35.544 35.544 5 19.747 15.797 7.899 7.898 

2013 Invester ingen Squi tXO/DecosDS 319.336 319.336 95 .801 223.535 63.867 159.668 

2014 invester ing Kan too rau tomat i se r ing (KA) 434.327 434.327 3 72.388 361.939 144.776 217.163 

2014 Invester ing Appl icat ie landschap (AL) 485.275 48.527 436.747 97.055 339.692 

2015 Invester ing Kan toorau tomat i se r ing (AL1 

Totaal apparaten/installaties 1.516.243 319.463 1.835.706 358.119 1.158.124 393.989 1.083.599 

Totaal Materiele vaste Activa 1.566.243 319.463 1.885.706 M M 360.619 1.205.624 398.989 1.126.099 

" Nieuw opgenomen investering In boekjaar 
-Volledig Afgeschreven m boekjaar 

?4 
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CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT 

Verklaring betreffende de jaarrekening 
Wij hebben de in dit rapport op pagina 40 tot en met pagina 56 opgenomen jaarrekening 
2015 van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio Utrecht te Utrecht 
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en het 
overzicht van baten en lasten over 2015 met de toelichtingen, waarin zijn opgenomen 
een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

Verantwoordeli jkheid van het Dageli jks Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Regio 
Utrecht is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening, alsmede voor het 
opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met het in Nederland geldende 
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. 

Deze verantwoordelijkheid houdt onder meer in dat de jaarrekening zowel de baten en 
lasten als de activa en passiva getrouw dient weer te geven en dat de in de jaarrekening 
verantwoorde baten, lasten en balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen. 
Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de 
relevante wet en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke 
regeling. 

Het Dagelijks Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de rechtmatige 
totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

Verantwoordeli jkheid van de accountant 
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis 
van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met 
Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit 
accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol dat d.d. 16 april 
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Accountants ~ B A K E R T I L L Y 
B E R K 

2015 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht 
en het Controleprotocol WNT. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende 
ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van 
materieel belang bevat. 

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle
informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde 
werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, 
met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van 
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. 

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing 
in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het 
getrouwe beeld daarvan, alsmede in het kader voor de rechtmatige totstandkoming van 
baten, lasten en balansmutaties, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden 
die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot 
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne 
beheersing van de gemeenschappelijke regeling. Een controle omvat tevens het 
evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële 
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid 
van de door het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling gemaakte 
schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. 

De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten IVo en voor 
onzekerheden 30Zo van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves. Op basis van 
artikel 2 lid 7 Bado is deze goedkeuringstolerantie d.d. 16 april 2015 vastgesteld door 
het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Regio Utrecht. Wij houden ook rekening 
met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers 
van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zi jn. Daarbij zijn voor de controle 
van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de toleranties gehanteerd zoals 
vastgelegd in het Controleprotocol WNT. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en 
geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. 

Onderbouwing van het oordeel met beperking inzake rechtmatigheid 
Wij hebben geconstateerd dat de lasten voortvloeiende uit een aantal inkoopcontracten 
niet in overeenstemming zijn met de Europese aanbestedingsrichtlijnen. De 
geconstateerde fouten overschrijden de door het Algemeen Bestuur vastgestelde 
tolerantiegrens voor de rechtmatigheid van l07o voor fouten. 
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B A K E R T I L L Y 
B E R K 

Accountants 

Oordeel betreffende de jaarrekening 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Regio Utrecht een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
zowel de baten en lasten over 2015 als van de activa en passiva per 31 december 2015 
in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten. 

Voorts zijn wij van oordeel dat, uitgezonderd de gevolgen van de aangelegenheid 
beschreven in de paragraaf'onderbouwing van het oordeel met beperking inzake 
rechtmatigheid', de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot 
stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en 
regelgeving, waaronder de verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. 

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen 
Ingevolge artikel 213, lid 3 onder d van de Gemeentewet vermelden wij dat het 
jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening. 

Utrecht, 14 april 2016 

Baker Tilly Berk N.V. 

Was getekend, 

G J . van Luyk AA 

dependen l membei ol 
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Ons kenmerk: 
Behandeld door: 

VERZONDEN 14 APR. 2016 
INT16.9901011435 
A. van Genderen 

Onderwerp: (ontwerp)Begroting 2017 en (ontwerp)Begrotingswijziging 
2016 

Geachte raad, 

Hierbij bieden wij u op grond van artikel 34 jo 35 van de gemeenschappelijke regeling de (ontwerp)Begroting 
2017 alsmede de eerste (ontwerp)Begrotingswijziging voor 2016 van Omgevingsdienst regio Utrecht 
(ODRU) voor zienswijze aan. 

Het algemeen bestuur van ODRU heeft in haar vergadering van 14 april 2015 kennis genomen van de 
(ontwerp)Begroting 2017 en (ontwerp)Begrotingswijziging 2016. Voor een toelichting op de beide 
documenten wordt verwezen naar de bijlage. 

Wij verzoeken u - indien u gebruikt wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze - deze ons 
uiterlijk acht weken na verzenddatum zoals vermeld in de deze brief te doen toekomen (tot 09 juni 2016). Wij 
zullen alle tijdig ontvangen zienswijzen van gemeenten betrekken bij de definitieve vaststelling van de 
(ontwerp)Begroting 2017 en (ontwerp)Begrotingswijziging 2016 in de vergadering van het Algemeen Bestuur 
op 30 juni a.s.. 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. 
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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, 
Namens deze, 

\ 

voorzitter 

bijlagen: (ontwerp)Begroting 2017 
(ontwerp)Begrotingswijziging 2016 

cc. regievoerders 
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SAMENVATTING 

Er hebben zich (structurele) materiële wijzigingen voorgedaan die leiden tot een aanpassing van de 
begroting van ODRU voor 2016. Deze begrotingswijzigingen leiden tot een minimaal effect op het 
resultaat. Het uurtarief wordt niet aangepast. De structurele doorwerking van deze wijzigingen wordt 
meegenomen in de begroting 2017. 

Het betreft de volgende wijzigingen: 
Extra uren uit de uitvoeringsprogramma's; 
Contractaanpassingen bij de gemeenten Rhenen en Woerden; 
Overdracht van taken vanuit gemeente Montfoort; 
Bijstelling projectbegroting incidentele kosten. 

De hiermee gemoeide mutaties worden kort toegelicht. Uitgaande van de bijgestelde begroting 2016 
komt het verwachte resultaat uit op C 3.190 en blijft het basisuurtarief ongewijzigd op ê 83,50. ODRU 
zal de bedrijfsvoering continueren op basis van deze gewijzigde begroting. 

De basisbegroting van ODRU wordt conform besluit AB opgesteld op basis van de DVO's aangevuld 
met langlopende extra contracten. Dit houdt in dat de basisbegroting (formatie en kosten) afgestemd is 
op de zekere omzet. Bij het vaststellen van de uitvoeringsprogramma's (UVP) verstrekken de 
deelnemende gemeenten aan ODRU tijdelijke-, project- en aanvullende opdrachten. Vaststelling van 
de uitvoeringsprogramma's vindt plaats in de maand december voor het nieuwe boekjaar, terwijl de 
begroting reeds in de maand april is vastgesteld (begroting 2016 is in april 2015 opgesteld, UVP's 2016 
de laatste in maart 2016). De omvang van deze aanvullende opdrachten is zodanig groot dat vanwege 
rechtmatigheid deze materiële wijziging geformaliseerd en toegevoegd moet worden aan de begroting 
middels een begrotingswijziging, zie onderstaande tabel. 

In het verleden is gebleken dat ieder jaar met het vaststellen van de UVP's een aanzienlijk aantal 
aanvullende opdrachten aan de ODRU wordt gegund. Daarom is de verwachting dat ook de komende 
jaren medio april een begrotingswijziging aan het AB zal worden voorgelegd. Hieronder is de toename 
van het aantal uren, als gevolg van de aanvullende opdrachten, conform de UVP's inzichtelijk gemaakt. 

Uur type 1 jaar Begroting 2016 
Begrotings 

wijziging 2016 
Bijgestelde 

begroting 2016 

DVO uren (G) 116.782 10.121 126.903 

Tijdelijke project uren (T) 1.869 4.000 5.869 

Projectbudget uren (P) 6.288 8.000 14.288 

Totaal eigenaar gemeenten - (UVP) 124.939 22.121 147.060 

Externe veiligheid (PUEV) 1.658 1.658 

Aanvullende uren 150 5.000 5.150 

27.121 153.868 

160.000 

150.000 

140.000 

130.000 

120.000 

110.000 

100.000 

Aanvullende uren 

| Projectbudget uren (P) 

i Tijdelijke project uren (T) 

l DVO uren (G) 

BEGROTING 2016 BIJGESTELDE 
BEGROTING 2016 

Omgevingsdienst regio Utrecht, kenmerk: INT16.99O010/1918 Pagina 2 



1. Begrotingswijziging 2016 
In onderstaande tabel treft u de begrotingswijzing aan zoals die wordt voorgesteld. Deze 
begrotingswijziging is opgebouwd uit de vier kolommen in onderstaande tabel, die nader worden 
toegelicht. 

Lasten 
UVP-uren 

(T+P) 2016 
Contract (DVO) 

aanpassing 

Overdracht 
taken 

Mon t foo r t 

Bijgestelde 
project

begrot ing 

Totaal 
Begrotings

wijziging 2016 

Directe personele lasten - - 419.000 419.000 

Inhuur derden 1.345.500 95.500 80.000 - 1.521.000 

Indirecte personele lasten 93.500 7.000 36.000 - 136.500 

Bestuurskosten - - - - -
Algemene kosten - 6.500 42.000 48.500 

Huisvestingskosten -26.000 - 7.000 - -19.000 

Kapitaallasten 5.000 32.000 37.000 

Projectbegroting - - - 455.016 455.016 

Diversen 115.000 H M N H I 115.000 

Totaal lasten 1.413.000 114.000 731.000 455.016 2.713.016 

Baten 
UVP-uren 

(T+P) 2016 
Contract (DVO) 

aanpassing 

Overdracht 
taken 

Mon t foo r t 

Bijgestelde 
project

begrot ing 

Totaal 
Begrotings

wijziging 2016 

Directe personele baten - - - - -
Baten eigenaar gemeenten UVP 1.002.000 114.061 731.043 - 1.847.104 

Baten aanvullende opdrachten 417.500 mtrnm H H H H - 417.500 

Overige goederen en diensten -5.000 - - - -5.000 

Huisvestingsbaten - flflHM - - -
Kapitaalbaten - - - - • * 

Projectbegroting - - - 455.016 455.016 

Diversen - - - -

Totaal baten 1.414.500 114.061 731.043 455.016 2.714.620 

Gerea l iseerd saldo baten en 
lasten 1.500 61 43 •m 1.604 

Tabel 1: Begrotingswijziging 2016 
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2. Toelichting 

Per onderdeel vanuit de begrotingswijziging (zie tabel 1) wordt in de volgende paragrafen een korte 
toelichting gegeven. De kaders uit de vastgestelde Kadernota 2016 zijn in acht genomen. Daarnaast is 
de inhoudelijke vertaalslag gemaakt op grond van een aantal binnen 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 welke 
afgelopen jaren is ingezet door ODRU. 

2.1 Extra UVP-uren (T-P-A) 

In 2016 zal, evenals in voorgaande jaren, weer een groot aantal projecten door ODRU worden 
uitgevoerd. Inmiddels is er zekerheid over de omvang van deze werkzaamheden omdat de UVP's 2016 
zijn afgestemd, zodat deze extra verwachte omzet voor 2016 middels een begrotingswijziging in de 
begroting voor 2016 kan worden verwerkt. Met deze begrotingswijziging wordt 17.000 uur omzet voor 
de uitvoering van projecten opgenomen. Aan de batenkant is een extra omzet opgenomen van C 
1.419.500 wat overeenkomt komt met 17.000 uur à C 83,50. Daarnaast is bij het team NDC onder 
overige goederen en diensten de raming met C 5.000 verlaagd. 

Gezien de tijdelijkheid van de extra activiteiten wordt hiervoor geen extra formatie gecreëerd, maar 
wordt het budget voor inhuur hiermee verhoogd. Het inhuurbudget wordt verhoogd met C 1.345.500. 
Hierdoor stijgen de indirecte personele kosten met C 93.500. Dit is in lijn met de uitgangspunten die 
benoemd zijn in de begroting 2016. 

Tevens zijn de huisvestingskosten aangepast. Dit is naar aanleiding van een generieke huurkorting, 
welke op advies van de externe accountant over de gehele looptijd van het huurcontract verwerkt wordt 
(deze correctie is ook in de jaarstukken over 2015 verwerkt). Dit levert de aankomende 9 jaar een 
structureel voordeel van C 21.000 per jaar op in de huisvestingslasten, welke ook verwerkt wordt in de 
meerjarenbegroting 2017. In de begroting 2016 zijn de huisvestingslasten C 5.000 voor het team NDC 
te hoog opgenomen. Deze post valt budgettair weg tegen de hierboven genoemde aanpassing van de 
inkomsten van het team NDC. 

2.2 Contract (DVO) aanpassingen 

Er hebben contract (DVO) aanpassingen plaatsgevonden bij een tweetal gemeenten. Dit betreft ruim 
1.300 uren door contractaanpassingen bij de gemeenten Rhenen en Woerden. Aan de batenkant is een 
hiervoor extra omzet opgenomen van C 114.000. 
Aan de uitgaven kant stijgen de kosten voor inhuur met in totaal ruim C 95.000, de indirecte personele 
kosten nemen toe met C 7.000 en de algemene beheer- en administratiekosten met C 6.500 en de 
kapitaallasten met C 5.000. Allen conform de vastgestelde uitganspunten. De 1.300 uur wordt in 2016 
gerealiseerd vanuit de flexibele schil en leidt op dit moment niet tot toename van formatie. 

2.3 Overdracht taken Montfoort 

Als gevolg van het overnemen van de bouwtaken van de gemeente Montfoort neemt de gegarandeerde 
omzet toe met C 731.000, wat neerkomt op 8.755 structurele uren. De formatieve salarislasten nemen 
toe met C 419.000. Hieruit worden 6,43 fte voor uitvoering gefinancierd. Omdat het gaat om structureel 
vast personeel dient het formatieplan hierop te worden aangepast. Zie hiervoor het bijgevoegde 
formatieoverzicht in tabel 4. Voorlopig wordt de formatie niet geheel ingevuld. Er zal in eerste instantie 
3,34 fte worden ingevuld met vast personeel dat overkomt vanuit de gemeente Montfoort. Het restant 
van de formatie uitbreiding is beschikbaar voor inhuur van personeel van derden tot een maximum van 
de gewijzigde formatieve salarislast. 

Als gevolg van de toename van de werkzaamheden is de post inhuur van personeel van derden 
specifiek voor de overhead verhoogd met een bedrag van C 80.000. Dit bedrag zal worden ingezet voor 
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de extra werkzaamheden voor DIV en projectleiding t.b.v. de sturing en coördinatie van de overdracht 
van taken. 

Bij de indirecte personele kosten is het budget verhoogd met C 36.000. Het bedrag wordt toegevoegd 
aan meerdere kostensoorten waarvan opleiding de belangrijkste is. Daarnaast zijn de algemene kosten 
verhoogd met C 42.000. Een belangrijk deel daarvan is nodig om de kosten van telecom, internet en 
licentiekosten op te vangen. De huisvestingskosten en kapitaallasten stijgen door de hogere 
servicekosten vanwege de toenemende bezetting. Bij de post diversen is de stelpost onvoorzien 
opgenomen om eventuele onvoorziene kosten welke voortvloeien uit de overdracht te kunnen 
opvangen. 

2.4 Bijgestelde projectbegroting incidentele kosten 

Bij de bijstelling van de incidentele begroting blijft het uitgangspunt dat de totale kosten maximaal 
uitkomen op het in de begroting 2014 vastgestelde bedrag van C 3.281.875. Eind 2015 heeft er een 
tweede actualisatie plaatsgevonden van de incidentele begroting. De belangrijkste conclusie is dat de 
salariskosten van de reorganisatie door het uitstel van de reorganisatie van 1 juli naar 1 november 
doorschuiven naar latere jaren en dat vanwege een aantal boventalligen, die gedetacheerd zijn, het 
van-werk-naar-werk traject verlengd wordt (tot maximaal. 1 november 2017). Voor 2016 worden er 
daarom enkele uitgavenposten hoger geraamd. Dit betreft vooral de personele frictiekosten. Deze 
aanpassing heeft geen gevolgen voor het hierboven genoemde totaalbedrag. Wel kunnen door de 
uitstel van de reorganisatie de kosten langer doorlopen dan in het in de begroting genoemde termijn 
van 2014-2016. 

Daarnaast is afgelopen jaar intensief gewerkt aan het vraagstuk van de boventalligen. Hierdoor is er 
een hernieuwde calculatie gemaakt met een reële inschatting van de kosten voor de boventalligen. De 
verwachting is dat de uiteindelijke kosten C 400.000 hoger uitkomen dan begroot. Deze resterende C 
400.000 is als last genomen in de jaarrekeningen 2014 en 2015, derhalve komt deze niet voor in de 
gewijzigde incidentele kostenbegroting. De wijzigingen zijn verwerkt in deze begrotingswijziging. In tabel 
3 zijn de nieuwe begrote en gerealiseerde bedragen van de incidentele begroting overzichtelijk 
opgenomen. 
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3. Totaal bijgestelde begroting 2016 

Hieronder een overzicht van de totaal bijgestelde begroting 2016. In totaal nemen de baten toe met 
C 2.714.620 en de lasten met nagenoeg hetzelfde bedrag. De bijgestelde begroting sluit met een positief 
saldo van C 3.190. 

Lasten Begroting 2016 
Begrotings

wijziging 2016 
Bijgestelde 

begroting 2016 

Directe personele lasten 8.510.000 419.000 8.929.000 
Inhuur derden 185.000 1.521.000 1.706.000 
Indirecte personele lasten 624.000 136.500 760.500 
Bestuurskosten 70.000 - 70.000 

Algemene kosten 603.000 48.500 651.500 
Huisvestingskosten 444.200 -19.000 425.200 

Kapitaallasten 454.144 37.000 491.144 

Projectbegroting 981.986 455.016 1.437.002 
Diversen 5.000 115.000 120.000 

Totaal lasten 11.877.330 2.713.016 14.590.346 

Baten Begroting 2016 
Begrotings

wijziging 2016 
Bijgestelde 

begroting 2016 

Directe personele baten 105.000 105.000 
Baten eigenaar gemeenten UVP 10.432.403 1.847.104 12.279.507 

Baten aanvullende opdrachten 166.027 417.500 583.527 
Overige goederen en diensten 190.000 -5.000 185.000 
Huisvestingsbaten 3.500 3.500 

Kapitaalbaten - -
Projectbegroting 981.986 455.016 1.437.002 
Diversen - -

Totaal baten 11.878.917 2.714.620 14.593.536 

wmmm 
Gerealiseerd saldo van 
baten en lasten 1.587 1.604 3.190 

Tabel 2: Bijgestelde begroting 2016 

3.1 Risicobeheersing 

In 2015 heeft ODRU de risicobeheersing meer vorm gegeven door de interne controle verder door te 
voeren. Daarnaast is een notitie over het weerstandsvermogen door het bestuur vastgesteld. Naast de 
reeds beschreven risico's in de begroting 2016 komen n.a.v. deze begrotingswijziging een aantal 
risico's naar voren, die niet financieel zijn verwerkt in deze wijziging, maar wel aandacht behoeven. 
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A. Individueel keuze budget (1KB) 
Individueel keuze budget (1KB) is per 1-1-2017 verplicht voor ODRU. Het 1KB betekent meer 
keuzevrijheid voor het de medewerkers in relatie tot de uitkering van o.a. vakantiegeld en de 
eindejaarsuitkering. Als voorbeeld kan een medewerker er voor kiezen om zijn/haar vakantiegeld per 
maand uit te laten betalen, in plaats van één keer per jaar. Voor ODRU als werkgever geeft dit als risico 
dat het in 2017 een éénmalige extra salarislast kan verwachten. Naast de 12 maanden vakantiegeld 
(per maand uitbetaald) als onderdeel van het 1KB komen ook de 7 maanden uit vakantiegeld 2016 ten 
laste van 2017.De extra financiële last die ODRU in 2017 maximaal loopt, bedraagt ê 250.000. Dit is in 
het geval als elke medewerker maximaal gebruik maakt van de mogelijkheden uit het 1KB. Voor de 
medewerker heeft dit naast financiële gevolgen ook fiscale gevolgen omdat het jaarloon over 2017 
hoger wordt. De verwachting is daarom dat niet iedereen gebruik maakt van deze wijziging. Een 
voorbeeldberekening is opgenomen in tabel 5. 

Beheersmaatregelen: 
Vaststellen beleid 1KB 2017 
Inzicht (navraag doen bij medewerkers) en sturing op mogelijke inzet 1KB door medewerkers in 2017. 

B. Onvoorziene kosten (nieuwe) overdracht taken 

ODRU is een organisatie gericht op de uitvoering van de DVO's en UVP's. De overdracht van taken is 
daardoor een extra project. Zo'n project wordt zoveel mogelijk gedaan vanuit de staande organisatie, 
maar aan deze inzet zitten wel grenzen omdat er in het reguliere uitvoeringsprogramma geen rekening 
mee wordt gehouden. Dit zou kunnen betekenen dat de aandacht verschuift naar de extra projecten en 
de reguliere uitvoering te weinig aandacht krijgt.. De omvang van de werkzaamheden voor de 
daadwerkelijke toevoeging van taken Montfoort loopt langer door dan in eerste instantie was voorzien. 
Dit komt onder meer door een langer medezeggenschapstraject binnen Montfoort en ziekteverzuim bij 
medewerkers Montfoort. 

Beheersmaatregelen: 
Binnen de businesscase Montfoort is een post onvoorzien opgenomen die voor tegenvallers kan worden 
aangewend. In dit geval betreft dit het een kwartaal langer inhuren van de projectleider om de overdracht 
daadwerkelijk uitvoering te geven. De post inhuur derden is vergroot in de begrotingswijziging. Vanuit 
dit budget kan inhuur plaatsvinden van een projectleider, zodat de staande organisatie niet onevenredig 
wordt belast met extra werkzaamheden voor potentiële overdracht taken die niet passen bij de going 
concern taken en realisatie van de orderportefeuille. 

C. Koers en doorontwikkeling ODRU 
Als productieve medewerkers betrokken worden bij het uitvoering van de strategische Koers en de 
doorontwikkeling van de ODRU, zoals de voorbereiding voor overdracht van extra taken vanuit eigenaar 
gemeenten, dan kan dit ten koste gaan van de productiviteit. Elk uur kost C 83,50. In 2015 was de impact 
beperkt, maar in 2016 gaat op de uitvoering van het organisatie-ontwikkelplan volop ingezet worden. 

Beheersmaatregelen: 
Inzet hierop vindt zoveel mogelijk alleen plaats door management en medewerkers Bedrijfsvoering. 
Daarnaast vanuit de beschikbare interne uren, regionale uren of via dekking uit de projectbegroting. 
Er vindt maandelijkse sturing plaats op de begroting van de incidentele kosten, de voortgang op 
(beschikbare)internet uren en productiviteit 
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D. Niet tijdig ondertekende UVP's ( Contractmanagement 
Het aantal uren aan contractmanagement dat ieder jaar moet worden gerealiseerd behelst een 
risico. Aan de ene kant doordat niet alle uren gerealiseerd kunnen worden, hetgeen verlies aan 
omzet betekent. Aan de andere kant door mogelijke afstemmingsproblemen over inzet en resultaat 
met de opdrachtgevers. Het niet tijdig ondertekenen van de UVP's kan tot gevolg hebben dat er 
teveel omzet, en daarmee ook teveel lasten, zijn geraamd in deze wijziging. 

Beheersmaatregelen: 
Continue afstemmen tussen de accountmanager en de regievoerders van de gemeenten. 

E. Aanvullende opdrachten in relatie tot extra benodigde inhuur derden. 
Bij het opstellen van deze begrotingswijziging is een klein gedeelte aanvullende omzet opgenomen. 
Daarop is ook de inhuurbehoefte afgestemd. In de afgelopen jaren is gebleken dat door het jaar 
heen een grote extra hoeveelheid aan aanvullende opdrachten verstrekt werd door de gemeenten. 
Risico voor ODRU is dat de juiste balans wordt gezocht tussen de inhuurbehoefte en de dekking 
van de kosten uit extra aanvullende opdrachten. Daarnaast legt de extra opdrachtenstroom een 
grote druk op bepaalde onderdelen van de overhead. 
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Bijgestelde projectbegroting incidentele kosten 2016 e.v. 

2014 2015 2016 e.v. 

Kosten overzicht Realisatie 
Bijgestelde 
begroting 

Realisatie verschil Begroot 
Begr. 

Wijziging 
Bijgestelde 
begroting 

Directe personeelskosten 479.884 786.200 569.186 -217.014 931.986 205.016 1.137.002 
Indirecte personeelskosten 161.327 260.000 29.380 -230.620 50.000 250.000 300.000 
Huisvestingskosten 430.994 30.000 30.119 119 0 0 

Kapitaallasten 101.484 0 0 0 0 0 0 
Overige kosten 0 50.000 42.500 -7.500 0 0 0 

Totaal kosten 1.173.689 1.126.200 671.184 -455.016 981.986 455.016 1.437.002 

Cumulatief -455.016 

Bijdrage deelnemende gemeenten per jaar 1.173.689 671.184 1.437.002 

Totale incidentele kosten: 
Tabel 3: Gewijzigde incidentele begroting 2016 e.v. 
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Bijgestelde formatie overzicht 2016 

Formatie overzicht 
2016 

Vastgestelde format ie 
(16042015) 

Voorgestelde begrotings

wijziging 2016 
Bijgestelde formatie 

2016 (30062016) 

Team Aantal 
FTE 

kosten 2016 
(begroting) 

Aantal 
FTE C 

Aantal 
FTE C 

Directieteam * Controller 3,30 0,00  3,30 

Teammanagers 4,50 0,00 4,50 

Totaal managementteam 7,80 769.000 0,00 WÊĚĘSÊÊÊÊ 7,80 769.000 

Bedrijfsvoering (overhead) 19,31 0,00 - 19,31 
Bedrijfsvoering (uitvoering) 4,50 0,67 31.000 5,17 

Totaal bedrijfsvoering 23,81 1.399.500 0,67 31.000 24,48 1.430.500 

Accountmanagement 3,69 0,00 7 3,69 

Specialisten 21,72 0,15 11.000 21,87 

Integraal Toezicht S Handhaving 26,29 1,00 65.000 27,29 

Coördinatie 8t Beleid 16,45 3,61 239.500 20,06 

Vergunningen 8l Juridische Zaken 17,42 1,00 72.500 18,42 

Natuur- S Duurzaamheidscommunicatie 7,33 0,00 - 7,33 

Totaal productieafdelingen 92.90 6.341.500 5,76 388.000 98,66 6.729.500 

Totaal 124,51 8.510.000 6,43 419.000 130,94 8.929.000 
Tabel 4: Gewijzigde formatie overzicht 
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Voorbeeld Uitwerking 1KB 

Jaarinkomen 30.000 

IKB/ (vakantiegeld) 6.000 

Huidige regime: (lx p.j. uitbetaald, reservering wordt niet opgenomen) 

2016 Reservering 

Exploitatie 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

«c— 6.000 = last in exploitatie (deel 1 5 8i 16) 

2017 Reservering 5 0 0 500 500 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 500 5 0 0 5 0 0 

Exploitatie o - 6 .000 a last in exploitatie (deel 1 6 Ã 17) 

1KB uitwerking: (maandelijkse uitbetaling) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2016 Reservering 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

Exploitatie K - 6.000 = last in exploitatie (deel 15 8i 16) 

2017 Reservering 

Exploitatie 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

2018 Exploitatie 

3.500 = recht op uitbetaling 7/12 deel uit 2016, extra last 

500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 
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(ontwerp)Begroting 2017 

Samenvatting 

Hierbij bieden wij u de (ontwerp)Begroting 2017 van de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) aan. 
De (ontwerp)Begroting 2017 is opgesteld vanuit de meerjarenkaders uit de begroting 2016 en de in de 
Kadernota 2017 beschreven uitgangspunten. Deze Kadernota is op 10 december 2015 vastgesteld door 
het Algemeen Bestuur (AB). De begroting 2017 dient door het AB van ODRU te worden vastgesteld. 

ODRU is een gemeenschappelijke regeling (GR) van op dit moment 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. Vijftien middelgrote en kleine 
gemeenten leveren een bestuurscultuur voor ODRU op die zich kenmerkt als praktisch, overzichtelijk 
en voorzien van korte lijnen. 

Alle omgevingsdiensten in Nederland hebben gemeen dat ze zich nog aan het ontwikkelen zijn en 
opereren in een flink veranderende maatschappelijke en bestuurlijke omgeving, ongeacht hoe 
gevarieerd in takenpakket, omvang en leeftijd ze ook zijn. Het kabinet heeft het stelsel van 
omgevingsdiensten laten evalueren en geconcludeerd dat ze de komende jaren de ruimte moeten 
krijgen om zich verder te ontwikkelen. Belangrijke ontwikkelingen die onder andere spelen voor ODRU 
zijn: Omgevingswet, VTH, VPB, Wkb en (mogelijke) overdracht van nieuwe taken, bezuinigingen op en 
de herijking van het gemeentefonds. Voor ODRU is het van belang om deze ontwikkelingen op de voet 
te volgen en hier tijdig op te acteren. Met de huidige kennis en inzichten van de ontwikkelingen is deze 
(ontwerp)Begroting 2017 met zorgvuldigheid opgesteld. Het bestuur, management en organisatie van 
ODRU zijn er van doordrongen dat naast een goede dienstverlening, efficiency en kostenbesparing van 
groot belang zijn. 

In het recente verleden zijn ingrijpende maatregelen genomen in het kader van "ODRU op orde". Op dit 
moment en voor de nabije toekomst zijn we ook bezig met kostenbesparing en efficiencyvergroting. Voor 
de (ontwerp)Begroting 2017 is uitgegaan van een loonkostenstijging van 1,1 Q

ĥ. De overige kosten zijn 
waar nodig aangepast aan de recente ontwikkelingen, waarbij rekening is gehouden met de eerder door 
het AB aangegeven ombuigingen en de realisatie van 2015. Voor 2017 is uitgegaan van een 
gegarandeerde omzet vanuit de eigenaargemeenten van 126.904 gegarandeerde uren en 7.307 
tijdelijke en projecturen. Daarnaast is er rekening gehouden met de contractueel vaste aanvullende 
omzet van 1.643 uren voor 2017. Dit betreft Provinciale Uitvoering Externe Veiligheid (PUEV) die de 
provincie Utrecht afneemt. Het verkooptarief voor 2017 is vastgesteld op C 84,25 per uur. De totale 
geraamde baten en lasten komen daarmee uit op: 

(ontwerp)Begroting 2017 1 
Totale lasten 11.746.507 

Totale baten 11.752.997 

Geraamde totaal saldo van baten en lasten 6.490 
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(ontwerp)Begroting 2017 

1 Inleiding 

Voor u ligt de (ontwerp)begroting 2017 en de meerjarige (ontwerp)begroting tot en met 2020. In deze 
(ontwerp)begroting zijn de uitgangspunten uit de vastgestelde Kadernota 2017 verder financieel 
vertaald. Tevens is als basis uit gegaan van de meerjarencijfers uit de begroting 2016, inclusief de 
structurele doorwerking van de bijgestelde begroting 

1.1 Algemeen 
De begroting 2017 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 begroting 2017 voegen ten behoeve van de definitieve vaststelling door het 
AB. 

De planning voor de vaststelling van de Begroting 2017 is als volgt: 

» Ontwerp vaststellen door AB 14 april 2016 
« Zienswijze termijn gemeenteraden (8 weken) 09 juni 2016 (uiterlijk retour) 
« Vasstelling door AB 30 juni 2016 

Het AB stelt de begroting uiterlijk 15 juli voor het eerstkomende begrotingsjaar vast. De begroting moet 
uiterlijk 14 dagen na vaststelling door het AB toegezonden worden aan Gedeputeerde Staten (GS) van 
de provincie Utrecht. 

1.2 Leeswijzer 
De (ontwerp)begroting 2017 bestaat allereerst 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. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de gehanteerde kaders voor de uitwerking van de (ontwerp)begroting 2017 en 
hoe de kosten zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de 
verplichte paragrafen met verantwoordingsinformatie beschreven. Een belangrijk onderdeel hiervan zijn 
de beschreven risico's. 

In hoofdstuk 5 en 6 is de financiële vertaling van de (ontwerp)begroting weergegeven. Dit betreft onder 
andere het begrote overzicht van de baten en lasten voor 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020, 
met de bijbehorende toelichting. 
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(ontwerp)Begroting 2017 

2 De omgeving: Wat willen we bereiken en wat gaan we 
doen 

2.1 Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) 
ODRU is een gemeenschappelijke regeling (GR) van op dit moment vijftien gemeenten in de provincie 
Utrecht. Los van landelijke ontwikkelingen hebben middelgrote en kleine Utrechtse gemeenten al eerder 
hun krachten gebundeld. Deze bundeling 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. Vijftien middelgrote en 
kleine gemeenten leveren een bestuurscultuur voor ODRU op die zich kenmerkt als praktisch, 
overzichtelijk en voorzien van korte lijnen. De participerende gemeenten per 2015 zijn: Bunnik, De Bilt, 
De Ronde Venen, IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Stichtse Vecht, Utrechtse 
Heuvelrug, Veenendaal, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. 

Deze 'shared service' gedachte heeft erin 
geresulteerd dat ODRU naast de VTH-taken 
(vergunningverlening, toezicht en handhaving) 
ook een breed palet aan adviserende en 
uitvoerende taken in huis heeft. Wat betreft de 
VTH-taken voert de ODRU voor enkele 
gemeenten naast de mileu-taken uit de Wabo 
ook de zogenaamde bouwtaken uit. Onder deze 
taken verstaan wij het voorbereiden en 
behandelen van omgevingsvergunningen, van 
het eerste contact met de klant over de 
ruimtelijke ordening tot aan de verdediging van 
de plannen in de rechtbank. Bij de behandeling 
van omgevings-vergunningen worden deze 
getoetst aan alle onderdelen die nodig zijn: van 
welstand, bestemmingsplan/omgevingsplan tot 
constructieveiligheid. 

BELEID UITVOERING 
klant gemeente bedrijven ft burgers 

proces 

» wettelijke eisen 
« gemeentelijk beleid 
» gemeentelijke kaders 

Omgevtngs-
\ vergunning s 

« kaders 
Z Backoffice \ 

" advies 
ODRU » informatie ļ ļ J E Į ^ H M ^ I ] 

« uitvoering 

*- .. , . 

2.1.1 Missievisie 
Een missie is ons bestaansrecht: waarom bestaan wij en wat willen wij voor de maatschappij en onze 
klanten betekenen? Een missie is algemeen geformuleerd omdat deze voor een langere periode geldt. 
In de visie beschrijven we wat voor organisatie we willen zijn om de missie te realiseren. 

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. 

Onze visie: 
ODRU is een gemeenschappelijke regeling en opereert als verlengd lokaal bestuur. De gemeenten zijn 
verantwoordelijk voor strategie en beleid, ODRU voor de uitvoering. We stellen ons op als partner, en 
vanuit onze uitvoeringskennis geven wij onze gemeenten signalen als beleid om bijstelling vraagt. Wij 
zijn verantwoordelijk vooreen goede uitvoering. Dat vraagt om kaders ofwel 'uitvoeringsbeleid'. Hiermee 
helpen we onze gemeenten. Onze organisatie bestaat uit de leden van het Algemeen en Dagelijks 
Bestuur en alle medewerkers. Met inachtneming van ieders rol en verantwoordelijkheid werken we 
samen aan onze missie. Om onze missie te realiseren en aan te sluiten bij de landelijke en 
maatschappelijke veranderingen, moet onze organisatie zich verder ontwikkelen. 
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(ontwerp)Begroting 2017 

2.1.2 Kernwaarden 
Om deze missie te realiseren en aan te sluiten bij de landelijke en maatschappelijke ontwikkelingen is 
het van belang dat onze organisatie zich verder ontwikkelt. Het is onze ambitie om: 

» 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. 

In de kern komt de ontwikkeling erop neer dat we vanuit onze 
huidige stevige basis van kennis en deskundigheid meer 
investeren in de relatie met onze gemeenten en met de bedrijven, 
organisaties en inwoners. Voorop staat het denken in 
mogelijkheden en het helpen realiseren van initiatieven. 

Kernwaarden 
Bij het werken aan de organisatie laten wij ons leiden door 
kernwaarden, die ons handelen naar klanten en partners en 
collega's onderling bepalen: 

» Dichtbij 
« Samen 
» Deskundig 
» Objectief 
» Anticiperend 
« Maatschappelijk bewust 

ÜcJiTbįj 

2.2 Ontwikkelingen 
Onze samenleving verandert in een steeds sneller tempo. Het Sociaal en Cultureel Planbureau vat deze 
verandering samen in de '5 i's': individualisering, informalisering, informatisering, internationalisering en 
intensivering. De ODRU-gemeenten en ODRU moeten meebewegen in deze verandering. Voor ODRU 
betekent dit vooral meer aandacht voor het vroegtijdig betrekken van en communicatie met inwoners 
en bedrijven en voor het gebruik en toepassen van moderne ICT- mogelijkheden. Het AB heeft de koers 
'Samen bouwen aan de Omgevingsdienst Regio Utrecht 2018' vastgesteld. Het is nu aan ons, ODRU, 
om deze koers te realiseren in nauwe samenwerking met onze gemeenten. 

Alle omgevingsdiensten in Nederland hebben gemeen dat ze zich nog aan het ontwikkelen zijn en 
opereren in een flink veranderende maatschappelijke en bestuurlijke omgeving, ongeacht hoe 
gevarieerd in takenpakket, omvang en leeftijd ze ook zijn. Het kabinet heeft het stelsel van 
omgevingsdiensten laten evalueren en geconcludeerd dat ze de komende jaren de ruimte moeten 
krijgen om zich verder te ontwikkelen. Dat geeft ons als ODRU de gelegenheid om onze toegevoegde 
waarde te bewijzen, op basis van onze koers en samen met onze gemeenten en het bestuur. In onze 
koers staan doelstellingen waar we zelf aan het roer staan en deze (ontwerp)begroting 2017 is een 
belangrijke vertaling hiervan. 

Er zijn ook enkele doelstellingen uit onze koers waar we afhankelijk zijn van de besluitvorming door 
anderen: de rijksoverheid en onze gemeenten. Dat betreft enerzijds de Omgevingswet en andere 
wettelijke ontwikkelingen en anderzijds de mogelijke overdracht van (bouw)taken naar ODRU. Hier 
hebben we zelf niet de regie op de besluitvorming, maar we kunnen al wel het mogelijke doen om ons 
voor te bereiden op de besluitvorming of om deze te beïnvloeden. 
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Omgevingswet 

Het landelijke streven naar een nieuwe Omgevingswet is ook een ontwikkeling die speelt. Dit zal het 
sluitstuk zijn van de ingezette deregulering in het domein van de fysieke leefomgeving. In de nieuwe 
Omgevingswet worden alle wetten die invloed hebben op de ruimtelijke ordening aan elkaar gekoppeld 
in de toepassing van regelgeving en uitvoering. Financiële effecten zijn vanwege onzekerheden in het 
proces van totstandkoming van de Omgevingswet nog niet bekend. In deze (ontwerp)begroting 2017 is 
met de op handen zijnde wetswijziging nog geen rekening gehouden. Mogelijke financiële effecten 
worden meegenomen via een begrotingswijziging en de financiële risico's zullen worden meegenomen 
in de te actualiseren notitie over risico's en weerstandsvermogen in het najaar 2016 (zie ook paragraaf 
4.2.2.). 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, VNG, Unie van waterschappen en IPO werken samen aan 
de nieuwe omgevingswet. Deze stelsel herziening is een grote opgave die alle wet- en regelgeving op 
het gebied van de fysieke leefomgeving bundelt in één wet, de omgevingswet. Deze wetswijziging zal 
voor de ODRU en gemeenten binnen haar werkgebied grote veranderingen brengen. Niet alleen op het 
gebied van wet- en regelgeving maar ook op het gebied van ketensamenwerking, producten en digitaal 
informatiebeheer. Planning is om eind 2018 de Omgevingswet in te voeren. Dat is een datum die snel 
in zicht is en waarvan velen zich afvragen of deze realistisch is. De uitwerking van de wet in AMvB's en 
uitvoeringsbesluiten is een proces waar nog veel keuzes in gemaakt moeten worden die voor ODRU en 
haar gemeenten gevolgen hebben maar nu nog niet helder en duidelijk zijn. In overleg met gemeenten 
zal ODRU haar rol en koers bepalen in de komst van de nieuwe wetgeving en de gevolgen hiervan. 

Overdracht nieuwe taken 

ODRU voert gesprekken met verschillende eigenaargemeenten over het overdragen van extra taken, 
vooral bouwtaken, die een substantiële uitbreiding van de formatie en uren kunnen inhouden. De 
gevolgen van deze inbreng worden per gemeente die geïnteresseerd is, uitgewerkt in een business 
case. Op dit moment is de omvang en de impact van de nieuw in te brengen taken nog niet bekend. De 
overdracht vanuit de gemeente Montfoort is in deze (ontwerp)begroting 2017 opgenomen maar voor de 
mogelijke overige overdrachten zijn deze nog niet bekend en derhalve niet in de begroting 
meegenomen. De mogelijke financiële effecten van de inbreng van taken zal worden meegenomen via 
een begrotingswijziging en de financiële risico's zullen worden meegenomen in de te actualiseren notitie 
over risico's en weerstandsvermogen in het najaar 2016 (zie ook paragraaf 4.2.2.). Met het AB is 
afgesproken dat onze AB-leden dit onderwerp agenderen binnen hun gemeente. 

Uitgangspunt voor ODRU als uitvoeringsorganisatie is continuïteit, kwaliteit en beheersing van kosten. 
Om dit te borgen is het belangrijk dat, mochten meer gemeenten de bouwtaken willen overdragen, deze 
overdracht gefaseerd plaatsvindt. Eenmaal per jaar, per 1 januari is overdracht van bouwtaken mogelijk. 
Als onze gemeenten tijdig nadenken over de mogelijke overdracht, voorkomen we dat de overdracht 
onbeheersbaar wordt. Afhankelijk van de besluitvorming door onze gemeenten de komende jaren, kan 
ODRU in omvang en taken licht groeien of fors groeien. We gaan er daarbij vanuit dat we met het AB 
en onze gemeenten de komende paar jaar de afspraken uit het Koersdocument uitvoeren en dat er 
geen witte vlekken meer zijn (lOO^o taakoverdracht in mandaat) en dat we robuuste taakgebieden 
hebben. 

Informatie en informatietechnologie (IT) 

IT is van groot belang voor onze operatie en ontwikkeling. Met het digitaal en zaakgericht werken sinds 
2014 is de manier van werken flink veranderd. Onze ambitie is dat IT een onzichtbare en betrouwbaar 
werkende ondersteuning is voor ons werk en dat de kernapplicaties meebewegen met de veranderingen 
in onze organisatie en processen. Ook de inzet van IT voor het verder optimaliseren van werkprocessen 
zal worden onderzocht, zie paragraaf 5.3.2 investeringen voor de investeringen in 2017. De doelstelling 
van informatiemanagement is het zorg dragen voor de beschikbaarheid van de gevraagde 
informatievoorzieningen, zodat de organisatie de geplande resultaten kan leveren en externe partijen 
openbare informatie kunnen raadplegen. Taak van het informatiemanagement is ook verder vooruit te 
kijken naar het type informatie dat de komende jaren nodig is gezien de veranderende rol van ODRU 
met de komst van de Omgevingswet, hierover zal in 2016 een plan worden opgesteld. 
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Digitale informatie op kaarten en dus ook de kennis, vaardigheden en het applicatiebeheer voor GIS 
vragen om verdere professionalisering en organisatiebrede inzet. In 2016 is een informatiemanager 
aangesteld om als kwartiermaker aan de slag te gaan, om het ICTbeheer verder te optimaliseren en 
klaar te maken voor de toekomst, zodat het systeem modern en schaalbaar blijft. 

Producten- S, Dienstencatalogus (PDC) 

In 2015 is de eerste versie van de PDC vastgesteld door het AB. Voor 2016 zijn de 
uitvoeringprogramma's (UVP's) in samenspraak met de deelnemende gemeenten opgesteld op basis 
van de PDC. In de komende jaren ontwikkelt ODRU samen met de regievoerders met de opgedane 
ervaringen de PDC tot een integrale Producten en Diensten Catalogus, waarin ook de kostprijzen per 
product/dienst zijn opgenomen. De producten/diensten bestaan enerzijds uit standaardproducten 
(afgerekend tegen een vaste prijs) en anderzijds uit maatwerkproducten (afgerekend tegen een 
variabele prijs). In deze (ontwerp)begroting 2017 is de eerste aanzet gegeven tot een productbegroting. 
Deze is gebaseerd op de productenverdeling uit de UVP's 2016. 

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 

Met de komende wet wordt een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen geïntroduceerd, 
waarbij voor bepaalde categorieën bouwwerken gebruik dient te worden gemaakt van toegelaten 
instrumenten voor kwaliteitsborging om te waarborgen dat aan de bouwtechnische voorschriften kan 
worden voldaan. De nieuwe wet voorziet ook in enkele wijzigingen van het Burgerlijk Wetboek ter 
versterking van de privaatrechtelijke positie van de bouwconsument. Doel van de regeling: Verbetering 
van de kwaliteitsborging voor het bouwen en versterking van de positie van de bouwconsument. 
Aangezien het wetsvoorstel nog moet worden ingediend is een datum voor inwerkingtreding niet te 
geven. De invoering van de wet vindt plaats in fasen. Eerst volgt gevolgklasse 1 ^ 20 meter) dan 2 (tot 
70 meter) en uiteindelijk 3 ^ 7 0 meter). Er is onderzoek gedaan naar de (financiële) effecten, maar dat 
heeft vooral aangetoond dat er veel onduidelijk is en dat er per gemeente veel verschillen zijn

1

. De 
financiële risico's zullen worden meegenomen in de te actualiseren notitie over risico's en 
weerstandsvermogen in het najaar 2016 (zie ook paragraaf 4.2.2.). 

1 Via onderstaande link komt u bij de meeste recente kamerbrief en een drietal bijlagen, waaronder het onderzoek naar de 
financiële gevolgen van het wetsvoorstel Wkb voor gemeenten. 
https://www.riiksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016ZŨ1Z29ZkamerbriefstandvanzakenwetsvoorstelkwaliteitsborqinQ 
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3 Wat mag het kosten 

3.1 Financiële uitgangspunten (ontwerp)begroting 2017 
De (ontwerp)begroting 2017 van ODRU is opgesteld met inachtneming van de vereisten van het Besluit 
Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV). De Kadernota 2017, vastgesteld op 10 
december 2015, en de meerjarencijfers uit de begroting 2016-2019 vormen de basis voor het opstellen 
van deze (ontwerp)begroting 2017, die voortborduurt voort op de huidige wijze van begroten. Dit houdt 
in dat de basisbegroting (formatie en kosten) afgestemd is op de zekere omzet. In lijn met vorig jaar en 
in het kader van rechtmatigheid, wordt er jaarlijks een begrotingswijzing opgesteld. Hiermee worden 
materiële wijzigingen geformaliseerd en toegevoegd aan de vastgestelde begroting. De 
meerjarenbegroting 2018-2020 van ODRU is opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de directeur 
en het dagelijks bestuur. 

Ook is een eerste aanzet gemaakt voor de productbegroting (zie paragraaf 5.4) waarbij de relatie wordt 
gelegd tussen de huidige manier van begroten en de begroting gebaseerd op de Producten Dienst 
Catalogus (PDC). De PDC vormt per 2016 de basis voor de vertaling van de dienstverlenings
overeenkomsten (DVO) in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's (UVP). Als uitgangspunt zijn de UVP's 
van 2016 gehanteerd. Daarnaast werkt ODRU werkt met een flexibele schil binnen de toegestane 
formatie. Binnen de verschillende taakvelden, gaat nadrukkelijke aandacht uit naar 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. ODRU is door de Belastingdienst aangemerkt als 
ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting. Hierdoor worden alle facturen die ODRU voor 
haar dienstverlening verzendt, verzwaard met het vigerende tarief voor de omzetbelasting. ODRU kan 
zelf geen beroep doen op het BTW Compensatiefonds. Daarnaast is de verwachting dat ODRU geen 
activiteiten verricht die vennootschapsbelasting (VpB) plichtig zijn. Het onderzoek is door een externe 
adviseur uitgevoerd en ODRU verwacht in 2016 het officiële standpunt van de Belastingdienst te 
ontvangen. In de (ontwerp)Begroting 2017 is geen rekening gehouden met VpB. 

Voor 2017 is uitgegaan van een gegarandeerde omzet vanuit de eigenaargemeenten van 126.904 
gegarandeerde uren en 7.307 tijdelijke en projecturen. Daarnaast is rekening gehouden contractueel 
vaste aanvullende omzet van 1.643 uren voor 2017. Dit betreft de Provinciale Uitvoering Externe 
Veiligheid (PUEV) die de provincie Utrecht afneemt. 

De belangrijkste gehanteerde kaders zijn: 

» Uitgangspunten beschreven in de vastgestelde Kadernota 2017; 
« de meerjarenkaders uit de begroting 2016 vormen de basis voor de (ontwerp)begroting 2017; 
« voor de begroting 2017 wordt uitgegaan van de zekere gecontracteerde omzet; 
» het vastgestelde formatieplan is doorgerekend op basis van het maximum schaalniveau 

conform CAO en verwachte loonontwikkeling van 1,1 "/o voor 2017; 
« stijging uurtarief met 0,9o7o ten opzichte van 2016; 
» de meerjarenbegroting is opgesteld in zogenaamde constante prijzen. Er is geen loon- of 

prijsaanpassing verwerkt voor de jaren vanaf 2017. 
Het tarief is voor 2017 vastgesteld op C 84,25 per uur. 

3.2 Financiële ontwikkeling 
Het DB, management en de organisatie van ODRU zijn er van doordrongen van dat naast een goede 
dienstverlening, efficiency en kostenbesparing van groot belang zijn. De gemeenten zijn de afgelopen 
jaren geconfronteerd enerzijds met bezuinigingen op en de herijking van het gemeentefonds en 
anderzijds met nieuwe taken voortvloeiende uit decentralisaties (o.a. jeugdzorg, participatiewet en 
AWBZ). Ook de komende jaren krijgen gemeenten te maken met veel extra taken en budgettaire 
beperkingen. ODRU zal zich aan de lastenkant daarom moeten beperken tot de noodzakelijke of 
wettelijke verhogingen voortvloeiend uit de huurcontracten, arbeidscontracten en CAO stijgingen. 
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In het recente verleden zijn ingrijpende maatregelen genomen in het kader van "ODRU op orde". Op dit 
moment en voor de nabije toekomst zijn we ook bezig met kostenbesparing en efficiencyvergroting. Voor 
de (ontwerp)begroting 2017 is uitgegaan van een loonkostenstijging van 1,1 "/o. De overige kosten zijn 
waar nodig aangepast aan de recente ontwikkelingen waarbij rekening is gehouden met de eerder door 
het AB aangegeven ombuigingen, en de realisatie van 2015. Bij de huisvestingskosten is rekening 
gehouden met de indexering van de huur- en servicekosten en de kapitaallasten zijn doorgerekend op 
basis van het investeringsplan (bijlage 2). De grafiek geeft de onderliggende verdeling weer van de 
begrote kosten in 2017. 

Kosten 
2017 

" Directe personeelskosten 7794 « Inhuur derden 294 

indirecte personele lasten 694 Bestuurskosten 194 

« Algemene kosten 696 « Huisvestingskosten 494 

" Kapitaallasten 494 * Diversen 194 

De afgelopen jaren is het aandeel van de personele overhead (zie ook 4.3.3.) bij ODRU fors 
gereduceerd, zie hiervoor de grafiek ontwikkelingen van personele overhead en productie. Daarnaast 
zijn er een aantal ontwikkelingen die hebben geleid tot een belangrijke kostenreductie. Door "het nieuwe 
werken" is de kantoorbenutting sterk verbeterd en zijn de totale huur- en servicekosten gedaald. Ook 
overige materiele kosten zijn lager. Op termijn is het doel om deze digitalisering verder door te zetten 
en wel zodanig dat de fysieke archieven niet meer nodig zijn. Deze ontwikkeling vraagt een investering, 
maar zal zichzelf terugverdienen. De gemeenten hebben fors bijgedragen aan de kosten van het op 
orde brengen van de organisatie; op dit moment worden daarvan de vruchten geplukt. Duidelijk is dat 
het op orde brengen van de organisatie ertoe heeft geleid dat de tarieven een gematigde ontwikkeling 
laten zien en kostenstijgingen lager zijn dan de algemene inflatie. 

Ontwikkeling van personele overhead en 
productie (in 0A) 

90* 

60* 

-
20* 
10* 
0 * 

2013 2014 2015 2016 2017 

Personele overhead (nd management) Productie 
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Per saldo is er de afgelopen jaren een belangrijke efficiencyslag gemaakt en zijn de tariefsaanpassingen 
bijna uitsluitend veroorzaakt door cao aanpassingen en niet-beïnvloedbare kosten. 

Tariefontwikkeling 

Zoals eerder aangegeven is het uurtarief zoals opgenomen in deze (ontwerp)begroting 2 0 1 7 gebaseerd 
op de totale kosten, verminderd met de 'niet-uren gerelateerde opbrengsten', gedeeld door het aantal 
door de eigenaargemeenten toegezegde uren ( 1 3 4 . 2 1 1 ) . Voor het aantal PUEV uren (vast aanvullend) 
wordt rekening gehouden met 1 . 643 uur voor 2 0 1 7 . Na 2 0 1 8 is er met het huidige inzicht geen 
toezegging meer voor budget voor uitvoering PUEV en vervallen er twee andere langlopende 
contracten. 

Onderstaande tabel laat zien dat de ontwikkeling van het uurtarief over de afgelopen jaren gematigd is 
en dat ook blijft, zeker voor 2 0 1 7 . In de periode van 2 0 1 2 t/m 2 0 1 7 stijgen de tarieven gemiddeld ca 1 Vo 
per jaar terwijl de inflatie gemiddeld ruim 1,507o per jaar bedraagt (CPI index). Dit levert onze gemeenten 
jaarlijks een efficiency voordeel op. 

Tariefontwikkeling 

2012 C 79,90 
2013 C 79,90 
2014 C 81,50 
2015 C 81,50 
2016 C 83,50 
2017 Ċ 84,25 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Tabel: tariefontwikkeling 

Medio 2016 verwachten wij dat de eigenaargemeenten ons meer duidelijkheid kunnen verschaffen over 
het af te nemen aantal uren (projecturen en tijdelijke uren) voor 2017. In een begrotingswijziging zullen 
de financiële consequenties van de eventueel meer af te nemen uren afzonderlijk aan het AB worden 
voorgelegd. 

Het tarief over 2017 komt uit op een bedrag van C 84,25. Voor uren boven de in de contracten 
vastgelegde uren (veelal aanvullende opdrachten) geldt een opslag van 10

0

/). 

Loon- en prijsontwikkeling 

In de Kadernota 2016 is een nieuwe methodiek van voor- en nacalculatie op de loon- en 
prijsontwikkeling geïntroduceerd. Dit voorkomt een jaarlijkse, intensieve discussie over de aanpassing 
van de tarieven, waardoor een reële aanpassing van de tarieven niet mogelijk is. Doordat er ieder jaar 
een nacalculatie plaatsvindt op de eerdere voorcalculatie en het verschil wordt verrekend met de nieuwe 
tarieven voor het nieuwe begrotingsjaar zullen de tarieven over een langere periode nooit hoger uitvallen 
dan de gerealiseerde loon- en prijsontwikkeling. 

Jaar t Jaar t+1 Jaar t+2 
Voorcalculatie lonen t+2 Voorlopige nacalculatie Definitieve nacalculatie 
reëel verwachte loonvoet sector overheid gerealiseerde 
ontwikkelingen (CPB) ontwikkeling lonen (cao) 

i ' — ~ — 
Voorcalculatie prijzen Voorlopige nacalculatie Definitieve nacalculatie 
t+2 reëel verwachte consumenten consumenten 
ontwikkelingen prijsindexcijfer (CPI). prijsindexcijfer (CPI). 
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De volgende gegevens zijn conform de Kadernota 2017. Voor het jaar 2016 is uitgegaan van een loon-
en prijsindex van 20Zo\ dit betekent een voorlopige nacalculatie van -/- 0,1 "/o over dit jaar. Pas bij de 
Kadernota 2018 zullen de definitieve cijfers beschikbaar zijn en kan de nacalculatie definitief worden 
berekend. In onderstaande tabel is de voor- en nacalculatie verwerkt. Conform de Kadernota 2017 is 
het volgende vastgesteld: 

J a a r 2016 Jaar 2017 Tarief 2017 
Voorcalculatie lonen 2aZo 10/0 1,1 "Zo 

Voorcalculatie prijzen 2X 10/0 0,20/0 
Nacalculatie lonen voorlopig 2,1 "/O 

Nacalculatie prijzen voorlopig 1,20/c 
Verschil lonen +M-0,iyo 

Verschil prijzen 4- 0,80/,, 

Gewogen verschil l/p -/-o.r/o ìaZo 0,90/0 
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4 Paragrafen 
Dit hoofdstuk bevat de verplichte paragrafen volgens het BBV. 

4.1 Treasury paragraaf I financiering 
In 2014 is het treasury statuut vastgesteld door het AB, Daarin staat op welke wijze ODRU inhoud geeft 
aan treasury en financiering. ODRU beperkt haar interne liquiditeitsrisico's zo veel mogelijk door haar 
treasuryactiviteiten te baseren op beschikbare 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 de Nederlandse geldeenheid, de Euro. 

Bij ODRU is er in de liquiditeit sprake van een vast patroon. Dit heeft te maken met de voorfacturatie 
per kwartaal en de hogere salarislast in mei en december. Jaarlijks wordt een liquiditeitsprognose 
gemaakt. Deze prognose maakt inzichtelijk wat de verwachte liquiditeitspositie in het jaar zal zijn. Bij 
ODRU is sprake van een strakke controle op de uitstaande vorderingen. Over het algemeen geldt dat 
de eigenaargemeenten een redelijk tot goed betalingsgedrag hebben richting ODRU. Het 
betalingsgedrag is de afgelopen jaren sterk verbeterd, wat heeft bijgedragen aan de verbeterde 
liquiditeitspositie. 

4.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
4.2.1 Weerstandsvermogen 
Op 10 december 2015 jl. heeft het AB de notitie weerstandsvermogen 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 de risico's in kaart 
gebracht en is op basis hiervan een berekening gemaakt van de benodigde omvang van het 
weerstandsvermogen. 

Het AB heeft besloten om het gewenste niveau van het weerstandsvermogen op een ratio van 1,5 te 
zetten. Dit komt per december 2015 neer op een gewenst weerstandsvermogen van C 693.750. De 
notitie zal jaarlijks worden geactualiseerd, als eerste in najaar 2016. 

4.2.2 Risicobeheersing 
In 2015 heeft ODRU de risicobeheersing meer vorm gegeven door de interne controle verder door te 
voeren en door middel van de notitie over het weerstandsvermogen. Daartoe heeft op 20 november 
2015 het DB het (verbijzonderd) intern controleplan ((VB)IC) vastgesteld. Dit plan omvat activiteiten om 
de getrouwheid en rechtmatigheid van de beheershandelingen binnen ODRU te toetsen en daarmee te 
waarborgen. 

Bij de uitwerking van de interne controle activiteiten krijgen de onderde len met het grootste risico de 
meeste aandacht. Hierbij is een risico-inschatting gemaakt op basis van impact en waarschijnlijkheid. 
De controles zijn uitgevoerd en de externe accountant heeft hierop voor het eerst gesteund bij de 
(interim) controle over boekjaar 2015. In 2017 maakt het proces van interne controle vast onderdeel uit 
van de Planning en Control cyclus (P&C-cyclus). 

Naast het (VB)IC proces, zal de notitie weerstandsvermogen en risico's ook een vast onderdeel worden 
van de jaarlijkse P&C-cyclus. ODRU zal jaarlijks een risicorapportage opstellen en het bestuurlijk laten 
vaststellen. In deze rapportage worden de risico's steeds opnieuw tegen het licht worden gehouden en 
waar nodig geactualiseerd. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten omtrent de omvang van het aan te 
houden weerstandsvermogen. Deze rapportage zal als basis worden gehanteerd voor het beheersen 
van de risico's en bepaling van de hoogte van het weerstandsvermogen. De hoogte van het 
weerstandsvermogen is van belang voor het besluit bij de jaarstukken over de bestemming van het 
gerealiseerde saldo van baten en lasten. 

Met deze rapportage wordt voorkomen dat er een diversiteit van risico's wordt beschreven in de diverse 
P&C producten (Begroting, Begrotingswijzing, Jaarstukken, Kadernota en Notitie weerstands
vermogen), waardoor het overzicht en vooral ook het inzicht niet helder meer weer te geven is. 
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De huidige actuele risico's uit de notitie weerstandsvermogen zijn (en deze worden in het najaar 2016 
geactualiseerd): 

» arbeidsverzuim; 
» koers en doorontwikkeling ODRU 2016/2017; 
» personele frictiekosten; 
» contractmanagement/ UVP's; 
» archief (digitalisering); 
» formatie overhead; 
» vennootschapsbelasting; 
» algemene risico's. 

Onderstaande tabel geeft de kwantificering van deze risico's weer. 

Risico's 
Incidenteel 

1 Structureel 
Kans 

96 
Risico 

(x C 1.000) 
Dekking 
(x C 1.000) 

Restrisico 
Įx C 1.000) Beheersing 

a. Ziekteverzuim 50 200 100 verzuimbeleid 
b. Koers en doorontwikkel ing ODRU i 10 500 50 Koersdocument 

c. Personele frictiekosten 
(mede a.g.v. eigen risicodragerschap WW) i/s 25 1.500 200 175 Voorziening 

d. Contractmanagement 1 UVP's s 25 400 100 
e. Digitalisering archief 25 100 
f. Formatie overhead s 25 50 13 
g. Vennootschapsbelasting I/S PM PM PM WĒĚĒĒĚĚĚĚĚĚ 
Totale restrisico 463 

M M 1 +PM 
Tabel kwantificering risico's, 463.000 * 1.5 = 693.750 

Bij de actualisatie in het najaar 2016 zal ook aandacht worden besteed aan de in paragraaf 2.2 
genoemde ontwikkelingen, die mogelijk een risico vormen voor ODRU. 

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 ODRU. Deze kengetallen 
maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte ODRU beschikt om structurele en incidentele 
lasten te kunnen dekken of opvangen. De kengetallen bedoeld in artikel 11, tweede lid, onderdeel d uit 
het BBV, zijn in de onderstaande tabel berekend en toegelicht en zijn afgeleid uit de geprognosticeerde 
balans (zie hoofdstuk 6). 

Kengetallen gerealiseerd 
2015 

Begroting 2016 

1 

Begroting 2017 

Netto schuldquote 0;730

7o -0,1296 -0,9496 
Netto schuldquote gecorrigeerd 
voor alle verstrekte leningen 0,73o

Zo -0,1296 -0,940/0 
Solvabiliteitsratio 15,390

Zo 14,40
o

Zo 14,470/0 

Grondexploitatie n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Structurele exploitat ieruimte 3,6996 0,0296 0,0696 
Belastingcapaciteit n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Tabel: Financiële kengetallen 

1. Netto schuldquote 
De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van 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. 
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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. 

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

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

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

5. 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. In 2017 geeft dit een positief percentage. Hieruit blijkt dat 
ODRU een financieel stabiele organisatie is waarbij de structurele baten de structurele lasten op kunnen 
vangen. 

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

4.3 Bedrijfsvoering ò\ personeel 
4.3.1 Bedrijfsvoering 
Bedrijfsvoering levert een belangrijke toegevoegde waarde voor de uitvoering van onze primaire 
processen door op een proactieve en professionele wijze die 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 ODRU aan 
de eigenaargemeenten mogelijk te maken. Afhankelijk van de besluiten die afzonderlijke gemeenten de 
komende jaren gaan nemen is het denkbaar dat er groeiscenario's ontstaan die leiden tot een vergroting 
van de organisatie. De professionalisering zal ertoe moeten leiden dat er heldere verwachtingen zijn in 
de organisatie over de dienstverlening vanuit bedrijfsvoering en dat de dienstverlening betrouwbaar en 
kwalitatief goed is. 

In 2015 is deformatie uitgebreid om het functioneel beheer van de bedrijfsapplicaties goed in te bedden. 
Ook is de inkoopfunctie ingevuld; deze functie is nog niet geformaliseerd. Veel aandacht is besteed aan 
de verbetering van het financieel beheer en de kwaliteit van de interne en externe P&C-cyclus. 
Voorbeelden hiervan zijn het verbijzonderd interne controle plan en de nota weerstandsvermogen. 

In 2016 is het jaarplan bedrijfsvoering vastgesteld en hierin zijn diverse projecten benoemd om het team 
verder te professionaliseren. De resultaten hiervan zullen zichtbaar worden in 2016. Daarnaast zal het 
faciliteren van de projecten die voortvloeien uit het Koersdocument veel aandacht krijgen 

4.3.2 Personeel 
Begin 2016 is het plan van aanpak voor de strategische personeelsplanning vastgesteld. Strategische 
personeelsplanning is: het continu voorbereiden, vormgeven en implementeren van beleid rondom de 
instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Dit moet ervoor zorgen dat 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. 
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Het proces van strategische planning wordt benaderd als een iteratief proces: periodiek wordt met de 
kennis van 'nu' de gewenste formatie richting 2018 bepaald. De reden hiervan is dat dit de ontwikkeling 
versnelt: de inzichten uit de voorgaande fase dienen steeds als input voor de volgende fase. De 
strategische planning ontwikkelt zich als een groeimodel. Zo ontstaat steeds een actueel inzicht in de 
stand van zaken, de knelpunten en de oplossingsrichtingen. De korte cycli in het begin helpen om snel 
inzicht te verkrijgen in de meest knellende behoefte. 

De strategische personeelsplanning dient steeds aan te sluiten op de begroting en zal met ingang van 
de begroting voor 2017 qua planning deel uit maken van de P&C-cyclus. 

De personele formatie bedraagt op 1 januari 2017 130,94 fte (zie bijlage 1 personeelsstaat). De 
vastgestelde formatie na de reorganisatie van 1 november 2014 (116 fte) is uitgebreid in 2015 met 6,71 
vanwege de structurele uitbreiding van de VTH taken (besluit AB van 30 oktober 2014). Middels 
begrotingswijziging is de formatie in 2016 uitgebreid met 6,43 fte. Dit naar aanleiding van de overdracht 
van de bouwtaken voor gemeente Montfoort en twee contractaanpassingen. 

Onderdeel 
Aantal f te 

2016* 
Percentage 

Aantal 
f te 2017 

Percentage 

Productie 97,40 7896 103,83 7996 

Overhead 27,10 2296 27,11 2196 

Totaal 124,50 10096 130,94 10096 
Tabel: aantal fte naar overhead en productie 
'aantal fte voor begrotingswijziging 2016 

Flexibilisering 

ODRU streeft er naar om een flexibele organisatie 
met beperkte financiële risico's te zijn voor de 
eigenaargemeenten. De visie op flexibilisering van 
arbeidscontracten en de flexibele schil dient verwerkt 
te worden in de strategische planning en uitdrukking 
te geven aan de aard van de gewenste flexibele 
relatie. Zie bijgaand model voor een schematische 
weergave. 

De personeelsplanning dient nauwte corresponderen 
met de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO's) die 
met de eigenaargemeenten zijn afgesloten. Deze 
bepalen de financiële ruimte van ODRU; zorgvuldige 
personeelsplanning en realisatie van de planning is 

OOKU 

fciOMuinttMtW» 

dus van het grootste belang om aan de 
overeengekomen verplichtingen te kunnen voldoen. De DVO's vertalen zich in Uitvoeringsprogramma's 
(UVP). Daarmee is de financiële ruimte enerzijds en de verplichting ten aanzien van de te leveren 
diensten anderzijds op voorhand bekend. ODRU maakt zelf de keuze hoe ze de organisatie inricht en 
hoe ze de beschikbare formatieruimte verdeelt. Het beleid is om functies alleen in te vullen wanneer dit 
past binnen de behoefte aan kennis en capaciteit en dat te allen tijde wordt geanticipeerd op 
ontwikkelingen met betrekking tot de toekomstige vraag naar producten. Het bestuur denkt in 2016 na 
over de exacte invulling van de flexibele schil. 

Ontwikkeling 

Als kennisintensieve hoogwaardige uitvoeringsorganisatie is kwaliteit van medewerkers een eerste, 
minimale vereiste voor een kwalitatieve uitvoering van de dienstverlening. Voor een deel worden deze 
vereisten opgelegd (via een verordening met de eigenaar gemeenten), voor een deel is dit een zelf 
gestelde ambitie van de organisatie. 
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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 zal voor de komende jaren een 
ontwikkelingsbeleid moeten worden 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 van 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. 

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 25

ũ

Zo blijft. Voor wat betreft de interne 
uren wordt in 2017 per medewerker onderscheid gemaakt in individuele en collectieve uren. De 
individuele uren per team kan de teammanager bestemmen voor bijvoorbeeld werkoverleg, opleiding, 
etc. De collectieve interne uren kunnen worden ingezet voor organisatiebrede projecten (bijvoorbeeld 
IT project, organisatieontwikkeling). Afstemming over de besteding van de interne uren vindt plaats met 
de directe leidinggevenden. 

Berekening 
Overhead 

Overhead 
96 

Productie 96 

Productie 096 10096 

Overhead 10096 5,17 f te 10096 

Totaal 10096 10096 
Tabel: berekening overhead 

Berekening productieve uren uren 

Beschikbaar (36 uur X 52 weken) 1.872 

Af: verlof 166 

Af: ziek (beschikbare uren  verlof x 596) 86 

Af: feestdagen 60 

Beschikbaar 1.560 

Af: intern basis (individueel) 75 

Af: intern (collectief) 125 

Productieve uren 1.360 
Tabel: berekening productieve uren 

4.4 Overige Paragrafen 
De overige verplichte paragrafen zoals verbonden partijen, lokale heffingen en grondbeleid zijn niet van 
toepassing op de ODRU. 
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5 (ontwerp)begroting 2017, meerjarenbegroting 2018 -
2020 

5.1 Overzicht van de baten en lasten 2017 

Lasten 
(in euro's) 

Real isat ie 

2015 

Beg ro t i ng 

2016 

B i jges te lde 

Beg ro t i ng 

2016 

Beg ro t i ng 

2017 

Directe personeelskosten 7.477.200 8.510.000 8.929.000 9.076.007 

Inhuur derden 2.529.412 185.000 1.706.000 250.000 

Indirecte personele lasten 555.163 624.000 760.500 658.000 

Bestuurskosten 74.262 70.000 70.000 70.000 

Algemene kosten 593.097 603.000 651.000 650.000 

Huisvestingskosten 422.855 444.200 425.200 435.000 

Kapitaallasten 399.908 454.144 491.144 492.500 

Projectbegroting 671.184 981.986 1.437.002 

Diversen 295.906 5.000 120.000 115.000 

Totaal lasten 13.018.987 11.877.330 14.589.846 11.746.507 

Baten 
(in euro's) 

Real isat ie 

2015 

Beg ro t i ng 

2016 

B i jgeste lde 

Begro t i ng 

2016 

Beg ro t i ng 

2017 

Directe personele baten 112.218 105.000 105.000 105.000 

Baten eigenaar gemeenten UVP 11.374.495 10.432.403 12.279.507 11.307.247 

Baten aanvullende opdrachten 867.492 166.027 583.527 152.250 

Overige goederen en diensten 349.695 190.000 185.000 185.000 

Huisvestingsbaten 6.545 3.500 3.500 3.500 

Kapitaalbaten 74 - - . \ . *' : . .' V - '-

Projectbegroting 671.184 981.986 1.437.002 m m . 
Diversen 60.644 - -

l . 1 
Totaal baten 13.442.347 11.878.917 14.593.536 11.752.997 

Geraamde totaal saldo van baten en lasten 423.360 1.587 3.690 6.490 

Recap i tu la t i e 
Real isat ie 

2015 

B e g r o t i n g 

2016 

B i jgeste lde 

Begro t i ng 

2016 

Begro t i ng 

2017 

Totaal lasten 11.746.507 

Opbrengsten excl. gemeenten bijdragen 293.500 

Netto kosten 11.453.007 

Te leveren uren 135.853 

Verkooptarief C 84,25 
Tabel: Overzicht van de baten en lasten 2017 
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5.2 Toelichting op overzicht van baten en lasten 2017 
De toelichting op de baten en lasten is gebaseerd op de indeling zoals die nu in de financiële 
administratie wordt gehanteerd. ODRU zal deze begroting omzetten van een op kostensoort 
gebaseerde begroting naar een productbegroting. De eerste invulling van de nieuwe opzet treft u in 
paragraaf 5.4. 

De lasten bestaan voor het grootste gedeelte uit personele kosten waarvan de directe personeelskosten 
circa 7907o uitmaken en de indirecte personeelskosten circa 60Zo. De overige 1507o van de totale kosten 
bestaan uit: algemene kosten, kapitaallasten en huisvestingskosten. De specifieke kosten gerelateerd 
aan ICT, maken onderdeel uit van de algemene kosten en de kapitaallasten. In totaal maken de ICT 
kosten (personeel, materieel en investeringen) circa 80Zo uit van de totale kosten. 

5.2.1 Lasten 
5.2.1.1 Directe personeelskosten 
Deze post bestaat uit: salaris- en sociale lasten vast personeel. Bij de berekening van de salarissen is 
uitgegaan van 130,94 fte als basis. Dit betreft de formatie op basis van 2016 inclusief de toevoeging 
van formatie door de overdacht van de bouwtaken van Montfoort en de contractaanpassingen van 
Rhenen en Woerden. Deze wijziging is geformaliseerd in de bijgestelde begroting 2016. Bij de 
berekening wordt uitgegaan van de eindschaal niveaus met als basis de lasten 2016 met inbegrip van 
de cao wijzigingen. Voor cao en sociale lasten is een stijging aangehouden van 1,10Zo voor 2017. 
Verwezen wordt naar bijlage 1 personeelsstaat voor het totaal overzicht. 

5.2.1.2 Inhuur derden 
De kosten van personeel van derden (inhuur van medewerkers) en uitbesteding (uitbesteden van werk 
aan derden), vallen onder deze post. Ze hangen nauw samen met de omvang van de activiteiten en zijn 
daarom minimaal begroot. Dit vanwege het feit dat de vaste formatie afgestemd is op de DVO. Deze 
post zal bij vaststelling van de UVP's 2017 verhoogd kunnen worden via een begrotingswijziging. Het 
ICT systeembeheer is uitbesteed aan een extern gespecialiseerd bedrijf. De jaarlijkse kosten voor deze 
dienst bedragen C 120.000. Daarnaast is nog C 130.000 budget opgenomen voor inhuur van 
medewerkers vanwege invulling van vacatureruime en voor overige overheadtaken. 

5.2.1.3 Indirecte personeelskosten 
Indirecte personeelskosten bestaan onder andere uit: opleidingskosten, reiskosten woon- werk verkeer, 
verzekering personeel, personeelsadministratie, OR kosten en overige kosten. De begrote kosten zijn 
gedaald van C 760.500 in de bijgestelde begroting van 2016 naar C 658.000 in 2017. Dit komt mede 
door het feit dat in de bijgestelde begroting een aantal incidentele lasten waren opgenomen, zoals 
bijvoorbeeld extra opleidingskosten voor de kwaliteitscriteria. Daarnaast zijn de kosten van voormalig 
personeel naar beneden bijgesteld door het wegvallen van de VUT-regeling. 

5.2.1.4 Bestuurskosten 
Het budget is ten opzichte van 2016 ongewijzigd gebleven op C 70.000. Het betreft vooral 
accountantskosten en externe advieskosten. 

5.2.1.5 Algemene kosten 
Binnen het budget voor de algemene kosten is een aantal posten bijgesteld. Onder deze post zijn onder 
andere de telefonie-, internet, porto- en licentiekosten verantwoord. Vanwege de toename van digitaal 
werken zijn de kosten van kantoorartikelen, abonnementen en porto neerwaarts bijgesteld. Dit is een 
trend die afgelopen jaren als is ingezet. Daar tegenover staat dat internet- en telecomkosten naar 
verwachting hoger zullen uitvallen en deze zijn daarom naar boven bijgesteld. Het totale budget is 
gedaald van C 651.000 in de bijgestelde de begroting 2016 naar C 650.000 in 2017. Het blijft binnen de 
gehanteerde uitganspunten die het DT heeft vastgesteld. 

5.2.1.6 Huisvestingskosten 
De kosten van huisvesting laten een kleine stijging zien ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. 
De stijging met C 10.000 naar ê 435.000, wordt vooral veroorzaakt door de verwachte huurindexatie en 
het onderhoudsprogramma voor de NDC-locatie De Boswerf. 
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5.2.1.7 Kapitaallasten 
De komende jaren is er een aantal (vervangings-) investeringen voorzien. Het betreft grotendeels 
investeringen op het gebied van ICT en telecom. Conform de gehanteerde uitgangspunten blijven de 
investeringen binnen de 30Zo van de kosten. Een staat van activa is opgenomen in bijlage 2. 

5.2.1.8 Diversen 
Onder de post onvoorzien is in 2017 een bedrag opgenomen van C 115.000. Het betreft een bedrag 
van C 65.000 voor de overdracht van de bouwtaken van Montfoort en een bedrag van C 50.000 voor 
overige onvoorziene kosten. 

5.2.2 Baten 
5.2.2.1 Directe personele baten 
De post directe baten is in 2017 geraamd op C 105.000. Deze raming is gebaseerd op ervaringen uit 
het 2015 en betreft voornamelijk ziektewetuitkeringen en doorbelasting van interne personele kosten. 

5.2.2.2 Gemeentelijke bijdragen eigenaargemeenten 
Bij de berekening van de gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van de contracturen 134.211 uur. Dit zijn 
de DVO uren, plus de meerjarige gecontracteerde uren. De gegarandeerde, tijdelijke en de projecturen 
worden gefactureerd tegen het uurtarief van C 84,25. 

Bijlage 3 bevat de raming van de 134.211 uur, die is verdeeld over de eigenaargemeenten conform de 
contracten. Het totaal aantal uren van de eigenaargemeenten voor het jaar 2017 en volgende jaren 
bedraagt: 

Uur type 1 jaar 2016* 2017 2018 2019 2020 

DVO uren (G) 126.904 126.904 126.904 126.904 126.904 

Tijdelijke project uren (T) 5.869 1.019 1.019 1.019 1.019 

Projectbudget uren (P) 14.288 6.288 6.288 6.288 3.113 

Totaal gemeenten 147.061 134.211 134.211 134.211 131.036 

Externe veiligheid (PUEV) 1.658 1.643 1.643 -

Aanvullende uren 5.150 - - -

Totaal 153.868 135.853 135.853 134.211 131.036 
Tabel: uren 2016-2020 eigenaargemeenten 
* incl begrotingswijziging 

5.2.2.3 Aanvullende opdrachten 
Bij deze post zijn de PUEV uren opgenomen. Het betreft een meerjarige aanvullende opdracht waarvoor 
het aanvullende tarief wordt gehanteerd. Wanneer er zekerheid komt over mogelijke extra aanvullende 
opdrachten volgt er net zoals in 2016 een begrotingswijziging. Zie ook bijlage 3. 

Onderstaande grafiek geeft de totale uren afname door de eigenaargemeenten voor de komende jaren 
weer. Daarbij dient opgemerkt te worden dat voor het jaar 2016 de uren inclusief de begrotingswijziging 
zijn. 
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Grafiek: totaal uren afname conform vaste contracten 

5.2.2.4 Overige goederen en diensten 
Op grond van ervaringscijfers zijn de niet uren gerelateerde opbrengsten opgenomen voor C 185.000. 

5.2.2.5 Huisvestingsbaten 
Dit betreft verhuur van de NDC-locatie 'De Boswerf. 

5.3 Toelichting op de financiële positie 
Individueel keuze budget (1KB) 
Het Individueel keuze budget (1KB) is per 01 januari 2017 verplicht voor ODRU. Het 1KB betekent meer 
keuzevrijheid voor de medewerkers in relatie tot de uitkering van o.a. vakantiegeld en de 
eindejaarsuitkering. Als voorbeeld kan een medewerker er voor kiezen om zijn/haar vakantiegeld per 
maand uit te laten betalen, in plaats van één keer per jaar. Voor ODRU als werkgever kan dit in 2017 
leiden tot éénmalig extra salarislasten. 

Naast de 12 maanden vakantiegeld (per maand uitbetaald) als onderdeel van het 1KB komen ook de 7 
maanden uit vakantiegeld 2016 ten laste van 2017. De maximale extra financiële last waarover ODRU 
risico loopt in 2017 is C 250.000. Dit is in het geval als elke medewerker maximaal gebruik maakt van 
de mogelijkheden uit het 1KB. Voor de medewerker heeft dit naast financiële gevolgen ook fiscale 
gevolgen omdat het jaarloon over 2017 hoger wordt. De verwachting is daarom dat niet iedereen gebruik 
maakt van deze wijziging. In deze (ontwerp)begroting 2017 is met deze extra incidentele last geen 
rekening gehouden. In 2016 zal een inventarisatie plaatsvinden bij de medewerkers over het gebruik 
van deze keuzevrijheid. Wanneer de omvang bekend is kan financieel worden bezien hoe financiering 
zal plaatsvinden. Dit kan eventueel via een begrotingswijziging of bij de actualisatie van de risico's. In 
feite betreft het een (mogelijke)incidentele lastenverhoging voor 2017. 

Investeringen 
Voor IT is een aantal speerpunten gedefinieerd. Deze speerpunten zijn met name gericht op het 
inrichten en ontwikkelen van een IT-cluster binnen 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 speerpunten is vertaald naar acties die in 
2016 zijn/worden gestart maar doorlopen in 2017. 

Deze acties vergen ook investeringen. Een aantal van deze investeringen dient plaats te vinden in 2017. 
De mobiele telefoons en laptops economisch bijvoorbeeld zijn in 2017 afgeschreven. Hiervoor is 
vervanging nodig. Het algemene investeringsplan houdt hier rekening mee. Ook zullen in 2017 
(IT)investeringen plaats moeten vinden voor, de implementatie van de Omgevingswet en 
Archiefinspectie. Een voorbeeld is, de investering in de aansluiting van Inspectieview. 

I I I l 
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In 2016 wordt een IT investeringsplan opgesteld door de informatiemanager om in te kunnen spelen op 
de IT ontwikkelingen voor de komende jaren. 

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. 
Wanneer door groei van de organisatie aanvullende investeringen nodig zijn, zal dit worden 
geformaliseerd via een begrotingswijziging. 

Projectbegroting Incidentele kosten 
Het project "ODRU op orde" is in 2015 afgerond. De financiële maatregelen werken nog een aantal 
jaren door, die zijn verwerkt in de projectbegroting incidentele kosten. In 2016 wordt de balans 
opgemaakt voor de finale eindafrekening met de deelnemende gemeenten. Het project is daarmee voor 
de gemeenten financieel afgerond. Bij ODRU is het project daarmee nog niet afgerond, omdat (naar 
verwachting) nog niet alle boventallige medewerkers beschikken over een nieuwe werkplek. De ODRU 
is eigenrisicodrager voor de Werkloosheidswet (WW). Dit betekent dat de kosten van WW, boven- en 
na wettelijk, nog lange tijd kunnen doorlopen. Begin 2016 is een actualisatie gemaakt van deze 
incidentele kosten. De verwachting is dat de uiteindelijke kosten C 400.000,- hoger uitkomen dan 
oorspronkelijk begroot. Hiervoor is een voorziening gevormd in de jaarstukken 2014 en 2015. In 2017 
zal financiering nog kunnen plaatsvinden uit het reguliere projectbudget. De jaren daarna zal naar 
verwachting de opgenomen voorziening hiervoor worden aangesproken. De personele frictiekosten zijn 
ook als risico opgenomen en deze zullen jaarlijks beoordeeld worden in de risico rapportage. 

5.4 Meerjarenbegroting 2018-2020 
De totale kosten in 2017 dalen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2016. De reden is dat in de 
bijgestelde begroting 2016 ook aanvullende opdrachten zijn opgenomen waar zekerheid over bestaat 
in 2016. Daarnaast vervalt de projectbegroting vanaf 2017. 

Volgens het huidige inzicht waarover zekerheid bestaat zullen de komende jaren de kosten en baten 
licht dalen. De oorzaak is de voorziene afloop van de PUEV uren. Met de mogelijke overdracht van 
taken naar ODRU is in de meerjarenbegroting geen rekening gehouden. Wanneer daarover zekerheid 
komt zal dit via een begrotingswijziging worden meegenomen. Vanaf 2018 zijn hogere directe 
personeelslasten geraamd. Dit als gevolg van de mogelijke inbedding van formatie vanuit de overdracht 
van taken vanuit Montfoort. Voor 2016 en 2017 zijn deze lasten onder diversen begroot omdat daar in 
die jaren geen formatieruimte is opengesteld. 

Daarnaast is de verwachting dat de algemene kosten de komende jaren zullen dalen. Dit komt omdat 
de kosten van het archief scannen zullen afnemen. De baten komen vanaf 2020 onder druk te staan, 
dit wordt veroorzaakt door een mogelijke afname van de NDC uren door afloop van het NDC contract 
met de gemeente Zeist. Op dit moment is nog niets bekend over eventuele continuering van dit contract. 
In de meerjarenbegroting is hier rekening mee gehouden door alle baten en lasten, gerelateerd aan het 
NDC-Zeist contract, te elimineren in de meerjarenbegroting per 2020. 
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Lasten 
(in euro's) 

Bijgestelde 
Begroting 

2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Directe personeelskosten 8.929.000 9.076.007 9.138.497 9.011.247 8.821.254 

Inhuur derden 1.706.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

Indirecte personele lasten 760.500 658.000 658.000 658.000 658.000 

Bestuurskosten 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 

Algemene kosten 651.000 650.000 634.000 634.000 582.000 

Huisvestingskosten 425.200 435.000 435.000 435.000 416.000 

Kapitaallasten 491.144 492.500 492.500 492.500 492.500 

Projectbegroting 1.437.002 - - - / . - ' ; ' : 

Diversen 120.000 115.000 75.000 50.000 5.000 

Totaal lasten 14.589.846 11.746.507 11.752.997 11.600.747 11.294.754 

Baten 
(in euro's) 

Bijgestelde 
Begroting 

2016 

Begroting 
2017 

Begroting 
2018 

Begroting 
2019 

Begroting 
2020 

Directe personele baten 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 

Baten eigenaar gemeenten UVP 12.279.507 11.307.247 11.307.247 11.307.247 11.039.754 

Baten aanvullende opdrachten 583.527 152.250 152.250 HHHH 
Overige goederen en diensten 185.000 185.000 185.000 185.000 150.000 

Huisvestingsbaten 3.500 3.500 3.500 3.500 -
Kapitaalbaten - - - -

Projectbegroting 1.437.002 - - - M M 
Diversen - - - -

-

Totaal baten 14.593.536 11.752.997 11.752.997 11.600.747 11.294.754 

Geraamde totaal saldo van baten 
en lasten 3.690 6.490 0 0 0 

Tabel: meerjarenbegroting 2018-2020 

5.5 Productbegroting 
In navolging van de PDC heeft financiën een eerste aanzet gemaakt voor de financiële vertaling hiervan. 
De PDC bestaat uit 26 producten. In de komende jaren ontwikkelt ODRU met de opgedane ervaringen 
de PDC tot een integrale PDC, waarin ook de kostprijzen per product/dienst zijn opgenomen. De 
producten/diensten bestaan enerzijds uit standaardproducten (afgerekend tegen een vaste prijs) en 
anderzijds uit maatwerkproducten (afgerekend tegen een variabele prijs). 

De productbegroting die is opgenomen (zie tabel indicatieve productbegroting) is ter indicatie en geeft 
inzicht in de wijze waarop ODRU (financiële) invulling gaat geven aan de PDC. De baten en lasten 
verdeling naar product is gebaseerd op de uitgangspunten van de vastgestelde UVP's 2016. Dit is op 
deze manier verwerkt, omdat de betrouwbare onderbouwde cijfermatige doorverdeling tijdens het 
opstellen van deze (ontwerp)begroting 2017 nog niet beschikbaar is. Het administratiesysteem is eind 
2015 voor 2016 heringericht om te kunnen gaan rapporteren conform de PDC. Hiermee is een goede 
basis opgezet voor het berekenen van onderbouwde kostprijzen per product. 
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Product Baten 
(in euro's) 

Lasten 
(in euro's) 

Saldo baten en 
lasten (in euro's) 

01 RO 185.751 185.649 103 

02 ROM 624.708 624.363 345 

03 Wabo 
W J H H I Í 

6.391.809 6.388.279 3.530 

04 Geluid 280.741 280.586 155 

05 Lucht 59.410 59.377 33 

06 Verkeer 122.581 122.513 68 

07 Bodem 600.612 600.281 332 

08 Water 3.535 3.533 2 

09 Archeologie 149.579 149.496 83 

10 Cultuurhistorie 69.939 69.900 39 

11 Ecologie 1.504 1.503 

12 Duurzaam bouwen 40.988 40.965 23 

13 Klimaat en Energie 344.847 344.657 190 

14 Externe veiligheid 171.427 171.332 95 

15 Asbest 36.849 36.829 20 

16 Beleid DRB 361.393 361.194 200 

17 Horeca 101.223 101.167 56 

18 Juridisch advies 323.975 323.796 179 

19GISZGeoloket 73.172 73.132 40 

20 Natuur- en Mil ieu Educatie 384.964 384.752 213 

21 Educatieve natuurrecreatie 253.053 252.913 140 

22 Wijkinit iatieven en participatie 56.779 56.748 31 

23 Duurzaamheidscampagnes 175.224 175.127 97 

24 Overig 388.638 388.424 215 

25 Accountmanagement 330.930 330.747 183 

26 Regionale samenwerking 219.367 219.246 121 
Geraamde totaal saldo van 
baten en lasten 11.752.997 11.746.507 6.490 

Tabel: indicatieve productbegroting 
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6 Geprognosticeerde balans 2017 

Balans - Activa 
(in euro's) 

Balans 
31-12-2016 

Balans 
31-12-2017 

Vaste activa 

Materiele vaste activa 

- Investeringen met een economisch nut: 

- Verbouwingen 37.500 32.500 

- Apparaten /installaties 915.000 830.000 

952.500 862.500 

Vlottende activa 

Uitzetting rente looptijd < ljaar 

- Vorderingen publiekrechtelijke lichamen 1.180.000 1.180.000 

- Vorderingen Overige instanties 25.000 25.000 

- Uitzetting in Rijk's schatkist 1.450.000 1.450.000 

2.655.000 2.655.000 

Liquide middelen 

- Kassaldo 1.500 1.500 

- Banksaldo 265.590 337.390 

367.090 338.890 

Overlopende activa 

- Overige nog te ontvangen bedragen, en vooruitbetaalde 
bedragen die ten lasten van volgende begrotingsjaren komen 55.000 55.000 

Totaal Activa 3.929.590 3.911.390 
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Balans - Passiva 
(in euro's) 

Balans 
31-12-2016 

Balans 
31-12-2017 

Eigen vermogen 

Reserves 

- Algemene reserve 565.900 565.900 

Saldo rekening 

- Nog te bestemmen resultaat m m 
- Geraamde resultaat 3.690 6.490 

569.590 572.390 

Voorzieningen 

- Voorziening boventalligen 400.000 400.000 

400.000 400.000 

• V 
Vaste schuld rente looptijd > Ür 0 0 

Vlottende passiva 

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd ^jr 

- Rekening courant BNG 0 0 

- Crediteuren 1.200.000 1.200.000 

- Belastingen (BTW) en Premies 900.000 900.000 

2.100.000 2.100.000 

Overlopende passiva 

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die 

in een volgend begrotingsjaar to t betaling komen met 
uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 100.000 100.000 

- De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen 
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een 
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van 
volgende begrotingsjaren 600.000 600.000 

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende 

begrotingsjaren komen (huurkorting) 160.000 139.000 

860.000 839.000 

Totaal Passiva 3.929.590 3.911.390 
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6.1 Toelichting op de geprognosticeerde balans 
De verwachting is dat ODRU de komende jaren financieel gezien in een stabiele situatie zal verkeren. 
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 liquiditeit tekorten kunnen tijdelijk 
worden opgevangen met de kredietfaciliteiten van de BNG. 

6.1.1 Activa 
6.1.1.1 Materiële vaste activa 
Betreft de verbouwing van locatie De Boswerf. Hierop vindt de normale afschrijving plaats. De overige 
materiële vaste activa betreft met name ICT investeringen. ODRU streeft hierbij naar een ideaalcomplex 
waarbij er een evenwicht bestaat tussen afschrijvingen in investeringen. 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. 

6.1.1.2 Vlottende activa 
De verwachting is dat er in 2017 geen grote wijzigingen zullen optreden in het totaal van de 
vermogensaanwending. Het is wel mogelijk dat er onderling verschillen optreden (bijvoorbeeld: hogere 
debiteuren en een lagere vordering op de schatkist), maar de verwachting is dat het totaal ongeveer op 
hetzelfde niveau blijft. 

6.1.2 Passiva 
6.1.2.1 Eigen vermogen 
De verwachting is dat er in 2017 geen grote wijzigingen zullen optreden in het eigen vermogen Mogelijk 
zou het geraamde totaal saldo van baten en lasten over 2016 aan het eigen vermogen kunnen worden 
toegevoegd. Daar is in de geprognosticeerde balans geen rekening mee gehouden. 

6.1.2.2 Voorzieningen 
De in de incidentele begroting opgenomen raming voor kosten van boventalligen is met de inzichten 
van begin 2015 te laag gebleken om de te verwachte werkelijke kosten te dekken. Daarom is in 
jaarrekening 2014 een voorziening op de balans opgenomen om de extra kosten op te vangen. Begin 
2016 is een nieuwe actualisatie van de kosten voor boventalligen opgesteld. Hieruit bleek door onder 
andere verlenging van een aantal trajecten en hernieuwde inzichten dat de kosten van boventalligen 
naar boven moest worden bijgesteld. Daarom is de voorziening in 2015 verhoogd met C 200.000 tot C 
400.000. De verwach t ing is dat deze voorziening in 2017 nog niet nodig zal zijn ter dekking van de WW 
kosten. In de jaren na 2017 zal deze voorziening naar verwachting worden aangewend om de kosten 
van WW, bovenwettelijke WW en na wettelijke WW te dekken. 

6.1.2.3 Vaste Schuld 
De verwachting is dat de komende jaren geen lening(en) nodig zijn voor de financiering van ODRU. 

6.1.2.4 Vlottende passiva 
De verwachting is dat er bij de vlottende passiva geen grote wijzigingen zullen plaatsvinden. 

Onder de overlopende passiva is de huurkorting opgenomen die is ontvangen van de provincie Utrecht. 
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. De accountant heeft aangegeven dat deze huurkorting moet worden 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. 
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6.2 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. 16 april 2015. 

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 : Technische installaties in bedrijfsgebouwen; 
» 10 jaar : Verbouwingen; kantoormeubilair; 
» 3 - 5 jaar : Software; automatiseringsapparatuur; telefooninstallaties. 

Activa met een verkrijgingprijs van minder dan C 5.000,- worden niet afzonderlijk geactiveerd. 

Activa worden voor öO^o van de werkelijke jaarafschrijving afgeschreven in het jaar van aanschaf en/of 
technische/economische ingebruikname. Er wordt géén rekening gehouden met een restwaarde. 

6.2.1 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 een 
geprognosticeerde balans voorgeschreven. Dit betekent dat in de (ontwerp)Begroting 2017 een 
geprognosticeerde balans per 31 december 2017 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 Personeelsstaat 

Formatie overzicht 
Begroting 2017 

Totale formatie 2017 

Team Aantal FTE C 

Directieteam + Controller 3,30 

Teammanagers 4,50 

Totaal managementteam 7,80 775.816 

Bedrijfsvoering (overhead) 19,31 

Bedrijfsvoering (uitvoering) ' 5,1,7 

Totaal bedrijfsvoering 24,48 1.451.100 

Accountmanagement 3,69 

Specialisten 21,87 

Integraal Toezicht S Handhaving 27,29 

Coördinatie 81 Beleid 20,06 

Vergunningen S Juridische Zaken 18,42 — I B . 
Natuur- 8c Duurzaamheidscommunicatie 7,33 

Totaal productieafdelingen 98,66 6.849.091 

Totaal 130,94 9.076.007 
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Bijlage 2 Staat van activa 
Jaar v a n 

aanscha f Omschr i j v i ng 
Aanscha f 

w a a r d e 

Afsch r i j v i ng 

t e r m i j n 

Afsch r i j v i ng 

2016 
B o e k w a a r d e 

e ind 2016 
Afsch r i j v i ng 

2017 
B o e k w a a r d e 

e i n d 2017 

2014 Verbouwing NDC Locatie 'de Boswerf' 50.000 10 5.000 37.500 5.000 32.500 

Totaal Investeringen verbouwingen 5.000 37.500 5.000 32.500 

2010 Geluidsmeter 8.334 10 1.042 3.646 1.042 2.604 

2011 Investeringen ICT Hardware 7.952 994 H ļ ļ ļ ļ MKfl - -

2011 Investeringensoftware 12.456 5 1.557 - - -

2011 licenties outlook 2.964 371 WĒÊĚĚĒĚĚÊÊ 
2011 Vervanging hardware 6.320 5 790 - - -

2012 Investeringen ICT 28.675 5.735 4.301 4.301 WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ 
2012 Investeringen SquitXo/DecosDS 152.070 5 30.414 22.810 22.810 -

2012 SAN en fileserver 35.544 :

^ t z 7.898 - -

2013 Investeringen SquitXo/DecosDS 319.336 5 63.867 95.801 63.867 31.934 

2014 Investering Kantoorautomatisering(KA) 434.327 3 144.776 72.388 72.388 

2014 Investering Applicatielandschap (AL) 485.275 5 97.055 242.637 97.055 145.582 

2015 Investering Kantoorautomatisering (AL) 319.463 63.893 223.098 63.893 159.205 

2016 Investeringen in 2016 300.000 3 50.000 250.000 100.000 150.000 

2017 Vervangingsinvesteringen 2017 - (oa Iphone, Ipad, Laptop etc) 300.000 3 - 50.000 250.000 

2017 Overige investeringen 2017 - (oa inspectieview) 100.000 5 - - 10.000 90.000 

2018 

2018 

Vervangingsinvesteringen 2018 

Vervangingsinvesteringen 2018 

300.000 

150.000 

-* 

3 
mm i mmmm 

2019 Vervangingsinvesteringen 2019 490.000 

2020 Vervangingsinvesteringen 2020 - - (oa Iphone, Ipad, Laptop etc) 490.000 - - - -

2020 Vervangingsinvesteringen Lichthinderapparatuur 2.500 10 — 
Totaal apparaten/installaties 468.391 914.682 485.356 829.326 

TOTAAL 473.391 952.182 490.356 861.826 
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Bijlage 3 Urenoverzicht eigenaargemeenten 

Gemeenten DVO (G) 
T -

projecten 
(vast) 

P-
projecten 

(vast) 

A -
projecten 

(vast) 

Totaal uren Bijdrage per 
gemeente 

Gemeente Bunnik 4.359 4.359 c 367.216 
Gemeente De Bilt 4.554 0 3.113 7.667 c 645.945 
Gemeente De Ronde Venen 12.142 12.142 c 1.022.964 
Gemeente IJsselstein 19.346 19.346 c 1.629.901 
Gemeente Mont foor t 13.135 13.135 c 1.106.624 
Gemeente Oudewater 4.046 4.046 c 340.876 
Gemeente Renswoude 275 275 c 23.169 
Gemeente Rhenen 2.417 2.417 c 203.632 
Gemeente Stichtse Vecht 15.128 15.128 c 1.274.534 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 10.423 10.423 c 878.138 
Gemeente Veenendaal 5.793 1.019 6.812 c 573.911 
Gemeente Vianen 5.281 5.281 c 444.924 
Gemeente Wijk bij Duurstede 2.441 mam mm 2.441 c 205.654 
Gemeente Woerden 13.679 13.679 c 1.152.456 
Gemeente Zeist 13.885 M M 3.175 17.060 c 1.437.305 

Subtotaal 126.904 1.019 6.288 0 134.211 c 11.307.247 

PUEV o.b.v. aanvullend tarief 1.643 1.643 c 152.250 

Totaal 126.904 1.019 6.288 1.643 135.853 c 11.459.497 

Wijzigingen ten opzichte van de begroting van 2016 

NB1: VTH - opgenomen in UVP-G 

NB2: 766u gemeente Rhenen * 600u gemeente Woerden structureel (G) opgenomen 

NB3: Contract T- monumenten vervalt bij gemeente De Bilt à 850 uur 

NB4: Overdracht taken 8.755 uur gemeente Montfoort 
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Op alle leveringen en 
overeenkomsten zijn onze 
algemen inkoopvoor-
waarden van toepassing 
(www.woerden.nl) 

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur, 
 
Over de behandeling van de eerste bijstelling van de Begroting 2016 ODRU en de (ontwerp)Begroting 
2017 ODRU berichten wij u het volgende: 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden heeft op 17 mei 2016 
besloten een positief advies aan de gemeenteraad uit te brengen over de bijstelling van de Begroting 
2016 ODRU en de (ontwerp)Begroting 2017 ODRU.  
 
Wij verzoeken u dit standpunt van het college als voorlopig standpunt van de gemeente Woerden op 
te nemen. Zodra besluitvorming in de raadsvergadering van 26 mei 2016 (indien het voorstel 
geagendeerd wordt als hamerstuk) of 23 juni 2016 (in geval van bespreekstuk) heeft plaatsgevonden 
berichten wij u over het definitieve standpunt.  
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Woerden 
 
 
De secretaris     De burgemeester 
drs. M.H.J. van Kruijsbergen    V.J.H. Molkenboer  
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