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Zienswijzen begrotingen 2013 en 2014 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Diverse deelnemers in de gemeenschappelijke regeling van de 
Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) hebben voorafgaande aan de 
behandeling van de ontwerp-begrotingen 2013 en 2014 hun zienswijzen op 
beide begrotingen gegeven. 

Tijdens de behandeling van de ontwerp-begrotingen in het algemeen 
bestuur op 19 juni j . l . bleek dat nog niet van alle gemeenteraden een 
zienswijze was ontvangen en dat in enkele gemeenten de beraadslagingen 
daarover nog moesten plaatsvinden. 
In deze vergadering is besloten al wel de ontwerp-begrotingen 2013 en 
2014 vast te stellen maar de zienswijzen inhoudelijk te behandelen in de 
vergadering van het algemeen bestuur op woensdag 2 oktober j . l . 

Het algemeen bestuur heeft de zienswijzen van de deelnemers op 2 oktober 
j . l . behandeld aan de hand van een daartoe strekkend voorstel van het 
dagelijks bestuur. Dit voorstel treft u als bijlage bij deze brief aan. 
Het algemeen bestuur heeft met grootst mogelijke meerderheid besloten in 
te stemmen met de door het dagelijks bestuur voorgestelde reactie. 

Onderdeel van het besluit van het algemeen bestuur is onafhankelijk extern 
advies in te winnen over de organisatie inrichting van de ondersteunende 
diensten. Daarbij is het niet langer vanzelfsprekend dat de noodzakelijke 
ondersteunende diensten door meerdere deelnemers worden geleverd, zoals 
thans het geval is. 
Ook zal het onderzoek de effecten in beeld brengen voor de latende 
organisaties. 

Wij meenden er goed aan te doen u hierover te informeren. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het aljg[ejjieejxJiesJuur van de Omgevingsdienst Achterhoek, 

P.G.M. van Oosterbosch 
directeur 

Datum 
31-10-2013 

Pagina 
1 van 1 
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Behandeld door 
B.A. Lodeweges 
tel.nr behandelaar: 0545-250584 
e-mailadres behandelaar 
b.lodeweges@gemeenteberkelland. 
nl 
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Elderinkweg 2 
7255 KA Hengelo (Gld) 
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De Omgevingsdienst Achterhoek voert de milieutaken uit voor de Achterhoekse lokale en regionale 
overheden. 



Achterhoek 

Voorstel aan het Algemeen Bestuur 

Kenmerk: 
Datum voorstel: 12 september 2013 
AB-vergadering: 2 oktober 2013 
Portefeuillehouder: 

Onderwerp: 
Afdoening zienswijze begroting 2013/2014 OPA 
Voorgestelde beslissing 

Bijgaande notitie: 

1. het AB vragen (de conclusies van) deze notitie te onderschrijven en de deelnemers 
dienovereenkomst te berichten. 

2. Het AB vragen de wenselijkheid uit te spreken over een onderzoek naar een efficiëntere 
organisatie van de ondersteunende diensten, (kosten ca. €12.000,-) en daartoe de 
directeur machtigen deze uitgave te doen, ten laste van de opstartkosten. 

Besluit AB-vergadering d.d. 
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Aanleiding 
Op 19 juni j . l . zijn de begrotingen 2013 en 2014 van de ODA in het algemeen bestuur 
behandeld. 
Daarbij is aan de hand van de zienswijzen van een aantal gemeenten vooral gesproken over 
budgetneutraliteit, overhead in het algemeen en de kosten van de organisatie 
ondersteunende diensten in het bijzonder. 
Uiteindelijk is afgesproken beide begrotingen vast te stellen en de zienswijzen opnieuw in het 
algemeen bestuur aan de orde te stellen; éérst informeel op 18 september a.s. en vervolgens 
formeel (woensdag 2 oktober 2013). 

Wat wordt met de beslissing bereikt? 
Formele afdoening van de ingediende zienswijzen op de begrotingen 2013 en 2014. 

Argumenten om in te stemmen met de voorgestelde beslissing (en) 
De ODA blijft met haar gemiddelde kosten (uurtarief inclusief overhead) ruim binnen de 
uurtarieven van de meeste gemeenten. 

Kanttekeningen bij de voorgestelde beslissing (en) 
In bijgaande zienswijze vergelijken we de uurtarieven c.q. overhead van de deelnemers in de 
gemeenschappelijke regeling met het uurtarief van de ODA. 
Op dit moment is de l e bestuursrapportage 2013 in voorbereiding. 
We hebben nog niet de werkelijke kosten van de ondersteuning door de verschillende 
partners in beeld. Dat betekent dat de begrotingen zijn gebaseerd op de normkosten in het 
bedrijfsplan. 
Inmiddels is ons aan de hand van de uitgebrachte offertes voor de organisatie 
ondersteunende diensten duidelijk geworden dat het totaal aan offertes (€ 856.000) het 
beschikbare bedrag in de begroting (€ 552.000) fors overschrijdt (met € 304.000). 
Overigens heeft het dagelijks bestuur de directeur opdracht gegeven de ondersteunende 
dienstverlening zo goed mogelijk te beleggen. 
Daarbij is het van belang te onderkennen dat de ODA voor de ondersteuning geen andere 
werkzaamheden vraagt / verlangt dan die welke de ondersteunende partners ook aan de 
eigen organisatie leveren. 
Bij de partners wordt onderzocht wie het meest aantrekkelijke aanbod kan doen voor een of 
meerdere (eventueel alle) ondersteunende taken. 
Om een goede prijs- en kwaliteitverhouding te bereiken is het niet (langer) vanzelfsprekend 
dat de noodzakelijke ondersteunende diensten door meerdere deelnemers worden geleverd. 

Consequenties voor: 

Financiën: 
N.v.t. 

Personeel: 
N.v.t. 

Informatie & automatisering: 
N.v.t. 

Communicatie: 
N.v.t. 
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Bijlage - Notitie voor het Algemeen Bestuur 

Inleiding 
Op 19 juni j . l . zijn de begrotingen 2013 en 2014 van de ODA in het algemeen bestuur 
behandeld. 
Daarbij is aan de hand van de zienswijzen van een aantal gemeenten vooral gesproken over 
budgetneutraliteit, overhead in het algemeen en de kosten van de organisatie 
ondersteunende diensten in het bijzonder. 
Uiteindelijk is afgesproken beide begrotingen vast te stellen en de zienswijzen opnieuw in het 
AB aan de orde te stellen; éérst informeel op 18 september a.s. en vervolgens formeel 
(woensdag 2 oktober 2013). 

Uit de vergadering van het Algemeen Bestuur van 19 juni 2013 
Zoals gezegd is in het AB van 19 juni j . l . uitvoerig gediscussieerd over budgetneutraliteit en 
overhead. De ODA begrotingen 2013 en 2014 zijn vastgesteld onder de volgende 
voorwaarden: 
1. Het DB geeft in de AB vergadering van 2 oktober 2013 een reactie op de ingediende 

zienswijzen 
2. Het DB heeft een inspanningsverplichting om de gemeentelijke uitgaven voor de ODA in 

overeenstemming te brengen met het uitgangspunt van budgetneutraliteit 
3. Het DB voert een analyse uit van de verschillen tussen het bedrijfsplan en de begrotingen 

2013 en 2014 van de ODA alsmede de werkelijke kosten die in dat kader zijn gemaakt en 
nog gemaakt moeten worden (de huidige werkelijkheid). 

4. Het DB betrekt in haar analyse de personele functie, de specialistische taken alsmede de 
overige zaken waarvoor in de zienswijzen van de gemeenteraden aandacht wordt 
gevraagd. 

5. Het DB zal in de analyse meenemen of de bovenregionale taken ook in menskracht 
ingezet kunnen worden, welke andere kostenbesparende keuzes nog zouden kunnen 
worden gemaakt en wat de consequenties daarvan zijn. 

6. De volgende vergadering van het AB vindt plaats op woensdag 2 oktober 2013 van 15.30 
tot 17.00 uur in het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo. Om een zorgvuldige en 
gedegen voorbereiding van deze vergadering mogelijk te maken, gelet op het belang van 
de door de gemeenteraden ingebrachte zienswijzen, zal de secretaris zorgdragen voor een 
ingelast informeel overleg voor de leden van het AB eind augustus of begin september. 

We kunnen de ingediende zienswijzen feitelijk indelen in een tweetal categorieën, te weten: 
1. Zienswijzen over budgetneutraliteit en overhead. 
2. Zienswijzen van (meer) technische aard. 

1. Zienswijzen over budgetneutraliteit en overhead. 
De navolgende gemeenten hebben een zienswijze ingediend over budgetneutraliteit, overhead 
en ondersteunende diensten. 

Bronckhorst 
Doetinchem 
Montferland 
Oude IJsselstreek 
Winterswijk en 
Zutphen 

Bovengenoemde gemeenten hebben in hun zienswijzen gewezen op het feit dat de 
afgesproken budgetneutraliteit in het bedrijfsplan wordt geschonden in de begrotingen 2013 
en 2014. 
Daarbij wordt vooral gewezen op de (fors) toegenomen kosten van de organisatie 
ondersteunende diensten (Personeel, Financiën, ICT, Huisvesting, Communicatie enz.). 
De gemeenten verlangen, weliswaar in omvang verschillend, door het treffen van (forse) 
bezuinigingsmaatregelen budgetneutraliteit te realiseren. 

Wat verstaan we onder budgetneutraliteit? 
Budgetneutraliteit heeft alles te maken met het uitgangspunt dat "de nieuwe situatie geen 
effect mag hebben op het saldo van uitgaven en inkomsten op de begroting." 
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Bij de vergelijking tussen bestaand (oud) en nieuw is wel van belang welke uitgaven (en 
inkomsten) met elkaar worden vergeleken. 
In onze ogen blijft dat niet beperkt tot alleen de "directe" kosten (kosten die we rechtstreeks 
aan een product kunnen toerekenen), maar ook de indirecte kosten (de overhead). 
Deelnemers in de GR rekenen immers zelf ook met overhead. 
Dat op overheadkosten niet tegelijkertijd navenant kan worden bespaard is alleszins 
begrijpelijk. 

Vergelijking bedrijfsplan versus begroting 2013 
We hebben een (cijfermatige) vergelijking gemaakt tussen de ramingen in het bedrijfsplan en 
de ODA begrotingen 2013 en 2014. 
Vooral de organisatie ondersteunende taken belopen in de uiteindelijke begroting meer dan 
het dubbele dan wat in het bedrijfsplan is afgesproken. 
De belangrijkste reden is dat aanvankelijk ruim 21 fte in dienst zou komen bij de ODA; dit zijn 
er ruim 60 geworden -> een verdrievoudiging. 
Dat heeft financiële gevolgen voor zaken als salarisverwerking, arbo-contracten, 
verzekeringen, opleidingskosten, dienstreizen, iet voorzieningen enz. 

Vergelijking begroting bedrijfsplan versus ODA begroting 2013 
(bedragen in euro's) 

Kostensoort Bedrijfsplan Begroting 
2013 

(jaarbasis) 

Verschillen 
(méérkosten) 

Loonkosten medewerkers in dienst 21,23 fte, resp. 
58,92 fte 1.373.184 3.988.291 2.615.107 
Formatie Regio Achterhoek (2 fte) 126.000 139.793 13.793 
Managem. 2 fte + ass. (+1 detachering), resp. 3 fte. 
+ ass. 200.000 333.834 133.834 
Algemene personeelskosten, inclusief 
opleidingskosten 106.452 150.613 44.161 
Dienstreizen 0 120.000 120.000 
Personeel van derden 288.267 288.267 0 
Uitbesteding bovenregionale taken 197.933 489.337 291.404 
Ondersteunende diensten (30% in dienst, 
respectievelijk 100% in dienst 274.562 551.612 277.050 
Onvoorzien 0 0 0 
Totaal 2.566.398 6.061.747 3.495.349 

Toelichting 

> De toename van de loonkosten is een gevolg van de toename van het aantal 
medewerkers dat in vaste dienst van de ODA is gekomen; de lasten in de begroting 2013 
zijn gebaseerd op de daadwerkelijk ingebrachte loonsommen door de partners. 
De toename kan globaal als volgt worden verklaard: 42,42 fte méér in vaste dienst tegen 
de gemiddelde loonsom van € 62.350 e.e.a. overeenkomstig het bedrijfsplan. Dit zijn 
geen meerkosten. De loonkosten bij de partners zijn per direct weggevallen. 

> Voor het management geldt min of meer hetzelfde; aanvankelijk zou één teamleider bij 
de ODA worden gedetacheerd. Naderhand zijn alle drie managers in vaste dienst 
gekomen. Aanvankelijk geraamd in het bedrijfsplan € 200.000; geraamd in de begroting 
2013 op basis van daadwerkelijke loonkosten € 334.000. 

> De toename van het aantal medewerkers in vaste dienst van de ODA leidt tot een 
navenante toename van de algemene personeelskosten. 

> Dienstreizen waren in het geheel niet voorzien in het bedrijfsplan. Ook deze kosten vallen 
direct weg. 

> De kosten voor uitbesteding van de bovenregionale taken vallen hoger uit dan geraamd. 
Hierbij moet worden opgemerkt dat van de provincie ook € 173.000 méér wordt 
terugontvangen dan geraamd in het bedrijfsplan. De feitelijke méérkosten belopen 
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€ 91.000 voor de programmatische taken (ketentoezicht, kenniscentrum, kwaliteit en 
coördinatie) en € 27.000 voor complexe gemeentelijke vergunningverlening. Deze 
verschillen zijn nu nog niet verder geanalyseerd. Deze analyse gaat binnenkort 
plaatsvinden. Op een aantal onderdelen zien we in de praktijk knelpunten ontstaan. 
Bijvoorbeeld: de complexiteit is in de praktijk minder groot. De coördinatie vraagt in een 
aantal gevallen onevenredig veel inspanning. Over de uitslag van de analyse en de 
gevolgen voor de uitbesteding zullen we t.z.t. rapporteren. 

> De toename van de lasten voor de organisatie ondersteunende diensten heeft te maken 
met de uitbreiding van het aantal medewerkers in vaste dienst van de ODA (weliswaar op 
basis van dezelfde uitgangspunten / normeringen in het bedrijfsplan). 

Dienst Begroting 
bedrijfsplan 

Basis 
aantal 

medew. 

Begroting 
2013 ODA 

Basis 
aantal 

medew. 
Personeelszaken € 24.680 20 € 107.300 74 
Financiële zaken € 54.252 20 € 118.400 74 
I&A € 81.505 20 € 108.400 74 
Facilitair (huisvesting, post
en archief, catering etc.) € 101.129 

20 
€ 202.712 

74 

Communicatie € 12.996 65 € 14.800 74 
Totaal € 274.562 € 551.612 

Budget neutraliteit 
Budgetneutraliteit heeft, zoals gezegd, alles te maken met het uitgangspunt dat "de nieuwe 
situatie geen effect mag hebben op het saldo van uitgaven en inkomsten op de begroting." 
Bij de vergelijking tussen bestaand (oud) en nieuw is wel van belang welke uitgaven (en 
inkomsten) met elkaar worden vergeleken. 
Daarbij is voor ons het bedrijfsplan (= budgettair neutraal) het uitgangspunt. 
Waaruit bestaat de begroting van de ODA? 
De belangrijkste kostencomponenten van de ODA bestaan uit: 

loonsommen medewerkers; 
loonsommen management en 
organisatie ondersteunende kosten. 

De loonsommen van de medewerkers zijn in de begroting 2013 opgenomen aan de hand van 
de daadwerkelijke loonsommen zoals die door de partners (provincie, gemeenten en regio 
Achterhoek) zijn aangeleverd. Met andere woorden: 100% budgettair neutraal ten opzichte 
van de begroting van de deelnemers. Dit geldt ook voor de opleidingskosten en kosten van 
dienstreizen. Deze kosten kunnen één op één in de begroting van de latende organisaties 
worden "weggestreept". Met andere woorden: eveneens 100% budgettair neutraal. 

De loonsom van het management beloopt € 133.000 méér dan geraamd in het bedrijfsplan 
Zoals hiervoor aangeven was aanvankelijk sprake van detachering van één van de 
leidinggevenden. Uiteindelijk zijn ook alle drie de leidinggevenden en de 
managementassistente in vast dienst benoemd. Dit heeft een kostenverhogend effect tot 
gevolg en een "overschrijding" in de begroting ten opzichte van het bedrijfsplan. 
Daar staat tegenover dat de leidinggevenden in de latende organisaties minder mensen 
aansturen dan voorheen. Het is duidelijk dat het niet eenvoudig is om deze kosten weg te 
bezuinigen bij de gemeente. 

Datzelfde geldt ook min of meer voor de organisatie ondersteunende diensten. 
In het bedrijfsplan zijn kengetallen gebruikt voor de berekening van de vergoeding voor de 
organisatie ondersteunende diensten. 
Daarbij was het uitgangspunt dat circa 20 medewerkers in dienst zouden komen van de ODA. 
Uiteindelijk zijn dat er ruim 70 geworden. Dit heeft geleid tot een toename van de kosten van 
de ondersteunende diensten in de ODA begroting ten opzichte van het bedrijfsplan met 
€ 277.050. In de latende organisaties worden deze taken nu niet meer uitgevoerd ten 
behoeve van de medewerkers die overgegaan zijn naar de ODA. Daardoor ontstaat in de 
latende organisatie een dekkingsprobleem. 
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De begroting 2013 valt in het licht van budget neutraliteit ten opzichte van het bedrijfsplan 
ongeveer € 410.000 hoger uit. Kosten die de latende organisaties, in tegenstelling tot de 
€ 4,3 miljoen aan loonsommen, niet zonder meer in hun eigen organisatie kunnen 
wegstrepen. Overigens bij ongeveer 59 fte betekent dat een kleine € 7.000 per fte. 
Het is begrijpelijk dat de latende organisaties deze "frictiekosten" (want dat zijn het 
uiteindelijk) niet van "vandaag op morgen" in hun eigen begrotingen kunnen schrappen, maar 
het is niet redelijk en zelfs onmogelijk van de ODA te verlangen dat de ODA deze frictiekosten 
voor haar rekening neemt. In het bedrijfsplan is vastgelegd dat de frictiekosten voor rekening 
van de latende organisaties zijn. 

Uurtarieven / overhead deelnemers GR 
Bij de vergelijking tussen bestaand (oud) en nieuw is wel van belang welke uitgaven (en 
inkomsten) met elkaar worden vergeleken. 
In onze ogen niet alleen de "directe" kosten (kosten die we rechtstreeks aan een product 
kunnen toerekenen), maar ook de indirecte kosten (overhead). 
Deelnemers in de GR rekenen immers zelf ook met overhead. 
Milieutaken vervallen en medewerkers worden overgeheveld. Daarmee besparen de latende 
organisaties de direct aan milieu gerelateerde kosten. 
Dat op overheadkosten niet tegelijkertijd navenant kan worden bespaard is alleszins 
begrijpelijk. 

We hebben de uurtarieven c.q. overhead van de deelnemers in de GR geïnventariseerd. 
Dat levert het volgende overzichtje op (bedragen per uur). 

Deelnemers GR Uurtarief 
Aalten € 59 
Berkeiland € 86 
Bronckhorst € 77 
Doetinchem € 71 
Lochem € 77 
Montferland* € 72 
Oost Gelre* € 72 
Oude IJsselstreek € 62 
Winterswijk € 75 
Zutphen* € 72 
Gemiddeld (voorlopig)* € 72,43 

NB 
Doetinchem kent gedifferentieerde tarieven afhankelijke van het salarisniveau; we hebben 
hier gekozen voor het tarief HBO-laag 

Ter vergelijking het gemiddelde uurtarief van de ODA (gebaseerd op de begroting 2013) 

Tarief directe kosten (uren) € 44,78 
Tarief overhead € 17,14 (38,3%) 
Gemiddeld uurtarief ODA € 61,92 

Hieruit blijk dat de ODA met haar uurtarief ruim binnen het uurtarief van de meeste 
deelnemers blijft. 
NB de cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar, o.a. omdat medewerkers deels decentrentraal 
gehuisvest zijn. Het gaat in deze vergelijking om het beeld en niet om de exacte cijfers. Met 
een uurtarief in de hierboven genoemde orde van grootte kan de ODA de producten van 
vergunningverlening en handhaving leveren tegen een lager tarief dan bij de meeste latende 
organisaties. 
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Ter vergelijking de uurtarieven van enkele / de andere Gelderse 
omgevingsdiensten: 

Omgevingsdienst Uurtarief 
Regio Arnhem € 73 
De Vallei 
Rivierenland 
Noord Veluwe 
Veluwe IJssel € 69 
Regio Nijmegen € 75 

Kanttekeningen 
Dienstverleningsovereenkomsten 
Op dit moment is de l e bestuursrapportage 2013 in voorbereiding. 
We hebben nog niet de werkelijke kosten van de ondersteuning door de verschillende 
partners in beeld. Dat betekent dat de begrotingen zijn gebaseerd op de normkosten in het 
bedrijfsplan. 
Inmiddels is ons aan de hand van de uitgebrachte offertes voor de organisatie 
ondersteunende diensten duidelijk geworden dat het totaal aan offertes (€ 856.000) het 
beschikbare bedrag in de begroting (€ 552.000) fors overschrijdt (met € 304.000). 
Uiteraard moet hierover nog met de aanbieders worden gesproken. 
Als we uitgaan van de huidige offertes (€ 856.000), dan zou dit leiden tot een overhead van 
€ 20,42 (45,6%). Het bijbehorende uurtarief van de ODA wordt dan € 65,20. 

Tarief directe kosten (uren) € 44,78 
Tarief overhead € 20„42 (45,6%) 
Gemiddeld uurtarief ODA € 65,20 

Bovendien worden in de BERAP diverse knelpunten genoemd die efficiënt werken 
belemmeren. Om die op te lossen, moeten kosten gemaakt worden, deels incidenteel, maar 
ook structureel. Bijvoorbeeld: Doetinchem heeft er niet op gerekend dat de ICT ondersteuning 
volledig moet zijn. De ODA heeft geen applicatiebeheerders. Er was bijv. niet voorzien in 
juridische ondersteuning. De ODA blijft nog geruime tijd in ontwikkeling. Daarbij hoort ook 
organisatieondersteuning. Het is ook normaal dat daar in een organisatie capaciteit voor 
beschikbaar is. Het ligt voor de hand om voor deze werkzaamheden structureel budget vrij te 
maken. Nu worden die rollen tijdelijk extern ingevuld en de kosten hebben we ondergebracht 
onder opstartkosten. 

Overigens heeft het dagelijks bestuur de directeur opdracht gegeven de ondersteunende 
dienstverlening zo goed mogelijk te beleggen. 
Daarbij is het van belang te onderkennen dat de ODA voor de ondersteuning geen andere 
werkzaamheden vraagt / verlangt dan die welke de ondersteunende partners ook aan de 
eigen organisatie leveren. 
Bij de partners wordt onderzocht wie het meest aantrekkelijke aanbod kan doen voor een of 
meerdere (eventueel alle) ondersteunende taken. 
Om een goede prijs- en kwaliteitverhouding te bereiken is het niet (langer) vanzelfsprekend 
dat de noodzakelijke ondersteunende diensten door meerdere deelnemers worden geleverd. 
We stellen voor om onafhankelijk extern advies in te winnen over de organisatie-inrichting 
met betrekking tot de ondersteunende taken om daarmee inzicht te krijgen in de (financiële) 
voor-en nadelen van de ondersteuning zoals die nu is gerealiseerd. Een voorlopige raming van 
de kosten van zo'n onderzoek bedraagt ca € 12.000,- . Wanneer u instemt met dit onderzoek 
stellen we voor om deze kosten te verantwoorden onder opstartkosten. 

Opstartkosten 
Dat brengt ons bij de opstartkosten. 
In het bedrijfsplan van juli 2012 hebben de deelnemers afgesproken een projectbudget 
beschikbaar te stellen van € 103.740 voor de opstartkosten van de ODA. 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de ODA op 1 januari 2013 van start zou gaan. 
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Later is de ingangsdatum bepaald op 1 april 2013. Dit betekent dat de opstartperiode met 
drie maanden is verlengd. 
De reguliere begroting 2013 is immers gebaseerd op de periode vanaf 1 april 2013 t/m 
31 december 2013. 
Gedurende het eerste kwartaal 2013 is de ODA geconfronteerd met extra 
opstartverplichtingen zoals onder meer: 

management; 
externe begeleiding bijzonder georganiseerd overleg / ondernemingsraad 
bouwen van de website 
ondersteuning management op het gebied van bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling 
(gehele jaar). 

De opstartkosten belopen ongeveer € 240.000. 
Overigens zijn de provincie en de gemeenten hiervoor gecompenseerd door middel van een 
eenmalige bijdrage uit het gemeentefonds (decembercirculaire 2012). 

Resumé zienswijzen budgetneutraliteit en overhead: 
Deelnemer Zienswijze Reactie Voorstel 

Bronckhorst Voor 2015 ev. 
Kosten voor 
ondersteunende 
diensten 
terugbrengen 

Kosten ondersteunende diensten zijn normale kosten 
in een organisatie. De latende organisatie verricht 
deze werkzaamheden niet meer nu het personeel is 
overgegaan naar de ODA. Daarmee ontstaan 
frictiekosten in de latende organisatie. Die kan de 
ODA niet terugverdienen 

De directeur heeft 
opdracht om te 
proberen de 
ondersteunende 
diensten goedkoper 
in te kopen. 
Daarnaast wordt 
extern advies 
ingewonnen over 
de organisatie
inrichting m.b.t. de 
ondersteunende 
taken om daarmee 
inzicht te krijgen in 
de (financiële) 
voor-en nadelen 
van de keuzes voor 
de huidige 
ondersteuning. 

Doetinchem De gemeente kan 
de kosten van de 
ondersteunende 
diensten niet 
volledig 
terugverdienen in 
de eigen 
gemeentebegroting 
en wenst de kosten 
van de 
ondersteunende 
diensten in het 
bedrijfsplan en de 
begroting als 
taakstellende 
bezuiniging op te 
nemen. 

Het verschil tussen het bedrijfsplan en de huidige 
ODA begrotingen wordt veroorzaakt doordat alle 
medewerkers in dienst kwamen, (van 21.23 fte naar 
59.92 fte) Dat vraagt extra kosten bij de ODA en 
deze taken vallen weg bij de latende organisatie. De 
kosten daarvoor zijn in een reguliere (gemeentelijke) 
organisatie niet per direct zijn terug te brengen. Dat 
is veelal een proces van jaren. Dit laat onverlet dat 
de ODA het als taak ziet om de kosten voor 
ondersteunende diensten laag te houden. 

Zie overigens de reactie op de gemeente 
Bronckhorst. 

Zie boven 

Montferland De gemeente 
vraagt een 
inspanningsverplich 
ting om het 
uitgangspunt van 
budgetneutraliteit 
zoveel mogelijk te 
benaderen. 

Het verschil tussen het bedrijfsplan en de huidige 
ODA begrotingen wordt veroorzaakt doordat alle 
medewerkers in dienst kwamen, (van 21.23 fte naar 
59.92 fte) Dat vraagt extra kosten bij de ODA en 
deze taken vallen weg bij de latende organisatie. 

Dit laat onverlet dat de ODA het als taak ziet om de 
kosten voor ondersteunende diensten laag te 
houden. 

Zie boven 
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Oude 
Usselstreek 

De kosten van 
ondersteunende 
diensten in de 
begroting bedragen 
ruim twee maal 
zoveel als die in het 
bedrijfsplan. 
Daarmee is de 
begroting niet 
budgettair neutraal 
en wenst de kosten 
van de 
ondersteunende 
diensten in het 
bedrijfsplan en de 
begroting als 
taakstellende 
bezuiniging op te 
nemen. 

Zie reactie Doetinchem Zie boven 

Winterswijk De begroting van 
de ODA geeft voor 
Winterswijk in 2014 
en 2015 een tekort 
van €35.000. Voor 
2013 is er een licht 
voordeel en vanaf 
2016 is deze 
nagenoeg 
budgettair neutraal. 
Daarmee is de 
begroting voor 
Winterswijk niet 
budgettair neutraal. 
De gemeente houdt 
vast aan het begrip 
budgetneutraliteit 
en stemt daarom 
niet in met de 
begrotingen. 

Zie reactie Doetinchem Zie boven 

Zutphen De gemeente 
vraagt de ODA om 
de omvang van de 
begroting te 
verkleinen omdat 
de begroting bij de 
overheadkosten 
niet voldoet aan het 
bedrijfsplan en 
geeft de ODA een 
taakstelling om te 
komen tot een 
maximale bijdrage 
voor Zutphen van 
€229.400,-
resp.€291.300,-
voor 2013 en 2014. 

Zie reactie Doetinchem Zie boven 
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2. Zienswijzen van (meer) technische aard. 
Een aantal gemeenten heeft zienswijzen van meer technische aard ingediend. Deze 
benoemen we hieronder. 

Deelnemer Onder
werp 

Zienswijze Reactie Voorstel 

Berkeiland Output-
financie
ring reeds 
ingaande 
1-1-2015 

Het college 
van bur
gemeester en 
wethouders 
van Berkeiland 
pleit er voor 
de aange
kondigde 
outputfinan-
ciering reeds 
op 1 januari 
2015 in te 
voeren. 

In de begroting 2013 staat de volgende 
passage: 
"De bekostiging van de omgevingsdienst 
Achterhoek is voor maximaal drie jaar op 
basis van de benodigde formatie en 
budgetten voor uitvoering van de taken. 
Er worden gegevens verzameld om naar een 
outputmodel te kunnen toewerken (uiterlijk 
na 3 jaar). Een outputmodel houdt in dat de 
omgevingsdienst (zoveel mogelijk) op basis 
van geleverde prestaties en afgenomen 
producten wordt bekostigd (kostprijs per 
prestatie/product). 
Na maximaal drie jaar wordt de 
inputfinanciering gewijzigd in een 
outputfinanciering waarbij wordt verrekend 
en afgerekend op basis van vast prijzen per 
product. Dit outputsysteem houdt in dat 
partners betalen naar gelang van de soort 
en hoeveelheid afgenomen producten. Deze 
omslag dient te zorgen voor een prikkel om 
als ODA met concurrerende tarieven te 
werken bij gelijkblijvende kwaliteit" 
We zijn momenteel bezig de benodigde 
gegevens voor outputfinanciering in beeld te 
krijgen. 

Deze gegevens moeten dan wel 
betrouwbaar zijn (volledig, actueel, correct). 

1 Januari 2015 
komt te vroeg. 
Wij zullen u 
over de 
voortgang in 
de loop van 
2014 
informeren. 

Bronckhorst Loon- en 
prijs 
index 
2014 

De nullijn 
hanteren voor 
loon- en 
prijsindex voor 
2014 in 
plaatst van 
1,75% 

In regionaal verband is afgesproken voor 
gemeenschappelijke regelingen een loon- en 
prijsindex voor 2014 te hanteren van 
1,75%. Uitgangspunt daarbij is dat de 
gemeentelijke bijdragen niet meer mogen 
stiiaen dan het laaqste Dercentaae van: 
1. de prijsmutatie Bruto Binnenlands 

Product of 
2. het nominale accres van de algemene 

uitkering van het gemeentefonds. 
Deze informatie komt jaarlijks beschikbaar 
in de zogenaamde septembercirculaire van 
het gemeentefonds. Het indexpercentage 
wordt overigens ieder jaar gecorrigeerd met 
de werkelijke ontwikkelingen. 
Deze correctie wordt doorgevoerd na afloop 
van het begrotingsjaar. 
In de septembercirculaire 2012 bedroeg het 
laagste van de hiervoor genoemde 
percentages 1,75% (BBP). 
Daarmee mocht (en is ook gebeurd) 
rekening worden gehouden in de ODA 
begroting 2014. 
In de komende septembercirculaire zal de 
index voor 2015 worden bepaald. 

Op dit moment 
voor 
kennisgeving 
aannemen. 
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BTW Kiezen voor De zeven Gelderse uitvoeringsdiensten De 
een ander hebben na en in overleg met de gezamenlijke 
BTW-regime Belastingdienst gekozen voor het Gelderse 
(zogenaamde ondernemerschap in het kader van de BTW. uitvoeringsdien 
koepel Belangrijkste overwegingen: sten zien 
vrijstelling) in alle BTW (inkoop en verkoop BTW) kan vooralsnog 
plaats van het worden verrekend; geen 
afgesproken eenvoudig uit te voeren en aanleiding het 
ondernemer BTW vormt nimmer een kostenpost. afgesproken 
schap). Consequentie is ook dat alle gemeentelijke BTW-regime 
Het huidige bijdragen met BTW zijn belast. (het 
BTW-regime De partners kunnen deze BTW weliswaar ondernemer
brengt het claimen bij het BTW Compensatie Fonds, schap) te 
risico met zich maar nu er vanaf 2014 een plafond wordt veranderen). 
mee dat niet ingesteld voor de omvang van deze claims We volgend de 
alle is het toch zaak te streven naar beperking ontwikkelingen 
verschuldigde van de BTW druk bij de partners. We gaan van het BTW-
BTW kan samen met de zes andere Gelderse Compensatie 
worden uitvoeringsdiensten bezien of het huidige fonds op de 
geclaimd. BTW regime moet worden gehandhaafd of voet. 

gewijzigd. Medio 2014 
Overigens is onze insteek dat we kiezen beoordelen wij 
voor de meest voordelige constructie. de situatie 

opnieuw. 
Montferland Inhuur- De raad van Uit nader overleg is gebleken dat het Het 

budget Montferland inhuurbudget in de voorgaande jaren niet inhuurbudget 
zegt werd aangewend voor de ingebrachte taken. van 
overeenkom De ingebrachte formatie voldoet aan de Montferland uit 
stig de maatlat die behoort bij de ingebrachte de begroting 
afgesproken taken. Daarom kan deze post worden verwijderen 
maatlat geschrapt. Dit heeft geen consequenties 
voldoende voor de andere partners 
personele 
formatie te 
hebben 
ingebracht 
voor de 
uitvoering van 
de basistaken. 
Inhuur van 
extra 
capaciteit voor 
Montferland is 
niet aan de 
orde. Het 
ingebrachte 
inhuurbudget 
van € 34.858 
kan worden 
geschrapt. 

Oude Vorming Voorstel een Allereerst hebben we te maken met artikel De suggestie 
IJsselstreek specifieke specifieke 30 van de gemeenschappelijke regeling. van Oude 

reserve reserve te Dit artikel bepaalt dat jaarlijks maximaal IJsselstreek 
ondersteu vormen voor 2 ,5% van de jaarlijkse exploitatielast wordt valt te 
nende ondersteu (imperatief) toegevoegd aan de reserves. overwegen en 
taken. nende taken De jaarli jkse exploitatielast bedraagt we zullen dit 

zodat ongeveer € 6 miljoen. Dit betekent dat, betrekken bij 
eventuele ingeval van een batig saldo, maximaal een nog op te 
positieve € 150.000 aan de reserves moet worden stellen notitie 
resultaten in toegevoegd. over 
die reserve Mocht in dit voorbeeld het batig saldo méér reservevormin 
vloeien en belopen dan € 150.000 dan is het aan het g en reserves. 
wellicht door AB aan dit meerdere een bestemming te 
afroming als geven. 
bezuiniging 
kunnen 
terugvloeien 
naar de 
deelnemers. 
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Zutphen Personele 
functie en 
specialisti
sche taken 

Betrekken bij 
de analyse 
van de 
verschillen 
tussen het 
bedrijfsplan en 
de begroting. 

Begin volgend jaar zal er meer inzicht 
bestaan in wat de deelnemers hebben 
ingebracht aan taken en formatie en wat 
door de ODA wordt geleverd. 

We zullen u in 
de l e of 2 e 

bestuursrap-
portage 2014 
nader 
informeren. 

Boven 
regionale 
taken 

Boven 
regionale 
taken inzetten 
in menskracht. 

De ODA is niet voldoende "robuust" om een 
aantal bovenregionale taken zelf te doen. 
Het gaat dan vooral om specialistische 
vergunningverlening (en toezicht en 
handhaving) op gemeentelijke en 
provinciaal niveau. Daarvoor huren we de 
Omgevingsdienst Nijmegen in, conform de 
afspraken van het Gelders Stelsel. 
Datzelfde geldt voor een aantal 
programmatische taken (ketentoezicht etc.) 
Het spreekt voor zich dat wij monitoren 
welke diensten wij krijgen geleverd. 

De Gelderse 
omgevingsdien 
sten evalueren 
zelf ook de 
bovenregionale 
taken. Over de 
uitkomsten 
hiervan wordt 
het bestuur 
t.z.t. 
geïnformeerd. 

Tenslotte 
We hopen hiermee de discussie over budgetneutraliteit en overhead voldoende te hebben 
verklaard. Nu de ODA enkele maanden operationeel is, ontstaat er inzicht over de voordelen 
en knelpunten van deze nieuwe organisatie. Door het samenbrengen van medewerkers en 
kennis uit verschillende organisaties gaat de kwaliteit van het werk omhoog. Er wordt veel 
kennis gedeeld, dit komt de kwaliteit ten goede. De ODA is daarbij een lerende organisatie. 
We krijgen steeds scherper in beeld over welke kennis we beschikken en hoe die het beste te 
benutten is. De ODA is een netwerkorganisatie. De beschikbare kennis wordt in principe 
Achterhoekbreed ingezet. Wij beseffen terdege dat de ODA nog enkele efficiëntieslagen heeft 
te maken. Dat zal de komende tijd veel tijd en energie vergen. 
Wij doen dat graag en met veel plezier en enthousiasme! 
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