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Voorgestelde beslissing: 

1. In te stemmen met de zienswijze over de toename van de gemeentelijke bijdrage, het inverdienen bij de 
gemeente, het inverdienen bij de ODA en de btw. 

 
Aanleiding 
De gemeente Oude IJsselstreek neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
Achterhoek (ODA). Vanaf 1 april 2013 is de ODA van start gegaan. De ODA behandelt voor de partners de 
aanvragen voor vergunningen in het kader van het omgevingsrecht (onderdeel milieu), toetst meldingen, 
houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de 
omgevingsdienst Achterhoek gemeenten bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of 
uitvoeringsprojecten. 
 
Op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt aan de gemeenteraad de jaarrekening, de 
wijziging op begroting en de ontwerpbegroting 2015 aangeboden. De gemeenteraad wordt in de 
gelegenheid gesteld om haar zienswijze naar voren te brengen. 
 
Wat wordt met beslissing bereikt 
 
Het einddoel is: 

• In nauwe samenwerking met de gemeenten levert de ODA  een compleet pakket aan WABO-brede 
(milieu) producten;  

• De ODA biedt integrale dienstverlening met oog voor de klant en de totale leefomgeving;  

• De ODA werkt praktisch, efficiënt maar ook klantgericht: liever bewust maken dan handhaven;  

• De ODA is slagvaardig, innovatief en gericht op de toekomst. 
 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
 
1.1 De ODA leidt tot een kostentoename in plaats van de gewenste ‘budgetneutraliteit’. 

De conceptbegroting leidt tot een toename van de lasten voor de ODA met het risico dat als de btw-
verrekening niet klopt, nogmaals extra uitgaven. Alhoewel de redenen (zie collegevoorstel 14int00273 ) 
waarvoor er extra geld gevraagd wordt wellicht begrijpelijk zijn is er onvoldoende zicht op concrete 
besparingen in de (nabije) toekomst. Middels de in te dienen zienswijze wordt hierop van de ODA een 
reactie gevraagd. Op basis van die reactie kan het college dan verdere besluiten nemen. 

 
1.2 De doelmatigheid van de Omgevingsdienst Achterhoek is onvoldoende onderbouwd en hierdoor is het 

niet goed mogelijk om een gemeenschappelijk beeld met voldoende draagvlak te vormen over de 
waargenomen problemen bij de ODA alsmede over de middelen die ingezet moet worden om die 
problemen te verhelpen. 
 
Tot dusverre zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de bedrijfsvoering van de 
Omgevingsdienst Achterhoek. Die hebben allemaal uitsluitend betrekking op de Omgevingsdienst 
Achterhoek en de organisaties die daaraan deelnemen. Hierbij moet met name gedacht worden aan het 
onderzoek naar de geleverde ondersteuning door de deelnemende gemeenten alsmede het onderzoek 
naar het gebruik van ICT door de Omgevingsdienst Achterhoek. De gemeenschappelijke aanleiding 
hiervoor ligt in het feit dat de kosten voor de ODA vorig jaar hoger bleken uit te vallen dan tijdens 
voorbereiding in het bedrijfsplan is becijferd. 
Op dit moment kan niet anders dan geconstateerd worden dat alle betrokken partijen het kennelijk 
onvoldoende eens zijn over hoe deze situatie definitief geduid moet worden. Is de ODA te duur? Zijn de 
door gemeenten geleverde ondersteunende diensten te duur? Hoe moet een belangrijk uitgangspunt 
zoals ‘budgetneutraliteit’ uitgelegd worden? Deze en soortgelijke vragen zijn op meerdere 
besluitvormende niveaus in de beraadslaging reeds op één of andere manier aan de orde geweest 



zonder dat hierop besluitvorming heeft gevolgd met een bevredigend resultaat. Er moet voor gewaakt 
worden dat hierdoor een patstelling ontstaat waarbij partijen zich steeds steviger ingraven op 
ingenomen (schijnbare tegen)stellingen en er geen ruimte meer is voor het creëren van de nodige 
oplossingen voor de problemen die er wel degelijk zijn. 
 
Wat op dit moment nog ontbreekt is een referentiekader of benchmark waarin de ODA vergeleken kan 
worden met omgevingsdiensten in omliggende gebieden. Hoe doet de ODA het bijvoorbeeld in 
vergelijking met de andere omgevingsdiensten van het Gelders Stelsel of de omgevingsdiensten 
IJsselland en Twente? Een belangrijk aspect daarbij is dan ook de uitgangspositie van al deze diensten. 
Hoe groot was ‘de bruidschat’ die deze organisaties meegekregen hebben? In hoeverre was er al 
sprake van een staande organisatie die wellicht alleen tot omgevingsdienst hernoemd hoefde te 
worden. 
Op dit moment bestaan hierover wel beelden, maar die zijn niet of niet voldoende onderzocht en 
geverifieerd. Een dergelijk referentiekader kan mogelijk als ankerpunt dienen voor het vlottrekken van 
de ODA. Voor eventueel vervolg kan dit mogelijk ook gebruikt worden om doelstellingen te formuleren, 
zoals bijvoorbeeld dat de ODA zeker niet duurder mag zijn dan vergelijkbare omgevingsdiensten. 

 
 De provincie en het ministerie doen momenteel ook vergelijkend onderzoek naar de omgevingsdienst. 

De eerste resultaten hiervan komen waarschijnlijk niet eerder dan dit najaar beschikbaar. Uit 
efficiencyoverwegingen is het raadzaam dat voor de ODA hier optimaal gebruik van gemaakt wordt. 

 
1.3 De ODA moet zich actiever opstellen voor het realiseren van inverdieneffecten. 

De gemeente wordt jaarlijks geconfronteerd met toename van de lasten. Opvallend is dat gemeente 
adviseert om stappen te zetten om te komen tot inverdienen. De ODA echter heeft nog nauwelijks 
stappen gezet om te komen tot een efficiencywinst, inverdienen. De stappen die ODA kan zetten leiden 
ook tot besparingen aan gemeentezijde. In zienswijze aangeven dat er ook van ODA stappen verwacht 
wordt wat betreft inverdienen. Een meer actievere houding van de ODA is wenselijk. 

 
1.4 De BTW-verrekening kent grote financiële risico’s. 

Er worden vraagtekens geplaatst bij de btw-verrekening. De ODA onderkent zelf ook een “btw-druk”. 
Uitgangspunt in de begroting is dat gemeente wat betreft BTW, wat op geen enkele manier is vermeld 
in de begroting, de gemeente gecompenseerd wordt uit BTW compensatiefonds. De druk op dit fonds 
neemt toe, en het is nog maar de vraag of alles gecompenseerd wordt. Bij de vaststelling van begroting 
2013 en 2014 is door gemeente Bronckhorst hier ook al aandacht voor gevraagd. Geen compensatie 
betekent automatisch toename van de lasten met 21%. 

 
1.5 De geschetste gemeentelijk inverdieneffecten zijn niet realistisch. 

Opgemerkt wordt dat voor dekking van kosten in de begroting van 2015 een beroep gedaan wordt op 
de vacatureruimte. In 2016 kan dit niet meer, en geeft de ODA aan dat gemeente met inverdienen voor 
dekking van de structurele lasten kan zorg dragen. Een eerste inschatting op basis van uitgevoerde 
ICT-vooronderzoek door Quarant en bestudering door specialisten bij de gemeente leert dat deze 
inschatting erg optimistisch is. Er zal kritisch gekeken moeten worden naar de kosten, de structurele 
lasten en de voordelen voor de gemeente . Ook de eventuele voordelen voor ODA dienen in beeld te 
komen. Het is nog maar de vraag of dit het geval is. Indien dit scenario niet het gewenst resultaat 
oplevert, zullen de structurele lasten gaan toenemen. 

 
1.6 Het leveren van 0,5 fte minder dan gepland, is in de begrotingswijziging 2014 en begroting 2015 onjuist 

verwerkt. 
 De ODA heeft de verwerking van een 0,5 fte in de begrotingswijziging 2014 en begroting 2015 onjuist 

verwerkt. De ODA heeft te kennen gegeven dat deze verwerking aan het eind van het jaar wordt 
rechtgetrokken door middel van een afrekening. Een officiële brief volgt vanuit de ODA. 

 
Kanttekeningen 
 

a. Vergelijking met de situatie van voor de totstandkoming van de omgevingsdiensten is niet goed 
mogelijk. 
Met de totstandkoming van de omgevingsdiensten zijn de normen die gesteld worden aan de 
vergunningverlening en handhaving op grond van het omgevingsrecht enorm opgeschroefd. De 
omgevingsdiensten moeten dus aan veel zwaardere normen voldoen als voorheen de afzonderlijke 
gemeenten. Zonder efficiencyvoordelen van samenwerking leidt dit redelijkerwijs altijd tot hogere 
kosten en daarmee is een vergelijking op dit vlak als een vergelijking van de spreekwoordelijke 
‘appels en peren’. 
Daarnaast zijn er van voor de oprichtingen van de omgevingsdiensten nog geen of geen 
betrouwbare benchmarkgegevens van de gemeente Oude IJsselstreek voorhanden. Gelet op het feit 



dat de gemeente Oude IJsselstreek afzonderlijk nooit aan de huidige VTH-normen zou kunnen 
voldoen is het de vraag of de kosten van het alsnog onderzoeken hiervan opwegen tegen de 
mogelijke meerwaarde van de resultaten hiervan. 
 

Kosten, baten, dekking 
 
Voor 2014 zal de voorgestelde begrotingswijziging vanuit de ODA per saldo geen nadelige effecten hebben 
op de begroting van de gemeente OIJ. In de begroting 2014 is een meerjarig bedrag van € 535.160 
opgenomen. Hierin is geen rekening gehouden met de integratie-uitkering van het Rijk. De extra middelen 
die wij hiervoor van het rijk ontvangen (€ 113.776) kunnen doorgesluisd worden naar de ODA. Voorheen 
werden deze middelen door de provincie ontvangen en sluisden zij die door naar de ODA. Geadviseerd 
wordt dit middels een begrotingswijziging te verwerken voor 2014. 
 
Voor 2015 zal de bijdrage aan de ODA met € 201.237 stijgen van €535.160,-- naar €736.397,--.Voor € 
113.776 vindt er dekking plaats door de integratie-uitkering vanuit het rijk. (Zie hierboven voor 2014) Het 
tekort waarvoor momenteel nog geen dekking is, is € 88.461.  
 
Uitvoering 
 
Planning 
Voor de aanbieding en vaststelling van de (ontwerp) begroting geldt de volgende procedure:  
1. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp begroting 2015 vóór 1 april 2014 aan provinciale staten en aan 

de gemeenteraden. 
2. Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over het ontwerp begroting indienen 

bij het dagelijks bestuur van de omgevingsdienst.  
3. Het dagelijks bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt het ontwerp begroting voorzien van de 

zienswijzen aan het algemeen bestuur.  
4. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2015 vervolgens vóór 1 juli 2014 vast.  
5. Onmiddellijk na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur zendt deze de begroting ter 

kennisnamen aan provinciale staten en de gemeenteraden.  
6. Het dagelijks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststelling, maar in elk geval vóór 15 

juli aan de minister. 
 
Personeel 
Nvt. 
 
Communicatie/participatie 
Bijgevoegde publicatie voor inzage in de documenten wordt geplaatst in de Gelderse Post en op de website. 
 
Evaluatie/verantwoording 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


