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Geacht bestuur, 
 
Op 27 maart 2014 hebben wij van u het jaarverslag en jaarrekening over 2013, een wijziging van de 
begroting over 2014 en uw concept-begroting voor het jaar 2015 ontvangen. In deze brief leest u onze 
zienswijze hierover. 
 
Begrotingen en bedrijfsplan 
Wij hebben u op 18 juni 2013 opgeroepen  de begrotingen van 2013 en 2014 in overeenstemming te 
brengen met het bedrijfsplan. Helaas moeten wij nu constateren dat u hierin niet bent geslaagd.  Over de 
jaren 2014, 2015 en daaropvolgende jaren heeft de ODA zelfs nog meer geld nodig om de activiteiten te 
kunnen uitvoeren. Wij spreken hierbij onze ernstige zorgen daarover uit. De ODA is opgericht om effectiever 
en efficiënter voor gemeenten en de provincie taken op het gebied van omgevingsrecht uit te voeren. Nu 
blijkt dat deze organisatie duurder wordt dan begroot, en duurder dan dat we de taken zelf uitvoeren. Dit feit, 
in combinatie met de noodzaak (voor alle gemeenten) om te bezuinigingen, zorgt ervoor dat we de extra 
kosten onacceptabel vinden.  
 
Objectief onderzoek 
De ODA is een feit en wordt op termijn naar verwachting wettelijk verplicht. Daarom zoekt de gemeente 
Oude IJsselstreek naar een wijze van uitvoeren die tegemoet komt aan de wettelijke kaders en bovendien 
niet leidt tot hogere kosten voor de organisaties die de ODA van opdrachten voorzien. In het afgelopen jaar 
zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd. Daarin zijn de interpretatie van de begrippen  'budgetneutraliteit' 
en 'frictiekosten' aan de orde geweest. Het blijft voor ons onvoldoende inzichtelijk hoe hiermee wordt 
omgegaan en hoe budgetneutraliteit wordt bereikt.  
Om die reden vragen wij u een objectief onderzoek te laten uitvoeren naar hoe de kosten en de geleverde 
kwaliteit van de ODA zich sinds de oprichting verhouden tot die van andere omgevingsdiensten in 
omliggende gebieden. Wij willen op basis hiervan de prijs-kwaliteitverhouding van ODA kunnen beoordelen. 

 

Netwerkorganisatie 
Verder blijven wij het standpunt van ons college steunen dat de ODA  een netwerkorganisatie moet zijn die 
enkel gericht is op uitvoering van het omgevingsrecht voor de aangesloten organisaties. Voor de 
ondersteunende diensten moet een kostenefficiënte (gezamenlijke) oplossing gevonden worden met andere 
organisaties in de regio. De deelnemende organisaties, waaronder onze gemeente, hebben hierin een 
belangrijke rol. Gelet op de concept begroting voor 2015 rekenen wij voor de duidelijkheid ook het 
'verandermanagement' en benodigde ICT tot ondersteunende diensten. 
Uiteraard heeft voor dit proces ook het DirecteurenNetwerk Achterhoek een verantwoordelijkheid en wij 
verwachten dat u daar duidelijker aangeeft wat u van hen nodig heeft op het gebied van bedrijfsvoering en 
dienstverlening. 
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Kosten van ondersteunde diensten 
De deelnemende organisaties hebben als oprichters en nu eigenaren van de ODA een grote 
verantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering van de ODA. Als netwerkorganisatie moet de ODA gebruik 
maken van de ondersteunende diensten van de gemeenten. Het personeel van de ODA is afkomstig uit 
deze gemeenten en werd tot de vorming van de ODA ondersteund door eigen organisatie. Het is daarmee 
niet logisch dat de bedrijfsvoering van de ODA tot extra kosten gaan leiden voor de latende organisaties. 
Alle deelnemende organisaties kunnen namelijk met bestaande middelen (formatie en geld) de ODA 
bedienen. Gemeente Oude IJsselstreek zal daarom de ondersteunende diensten om niet aan de ODA 
verstrekken. Als wij een aanbod doen voor de levering van ondersteunende diensten, doen we die volgens 
dit principe. Wij nemen hiermee onze eigen verantwoordelijkheid.  Als andere organisaties deze handreiking 
volgen, zijn de kosten voor bedrijfsvoering te beteugelen. 

 

Wij veronderstellen onze zienswijze voldoende te hebben toegelicht. We vertrouwen erop dat u onze zorgen 
ter harte neemt.  Wij verwachten van u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór de behandeling van begroting 
in het Algemeen Bestuur, een inhoudelijke reactie hierop. 
 
Hoogachtend, 
namens de gemeenteraad van Oude IJsselstreek, 
 
 
 
De heer J. Van Urk De heer J.P.M. Alberse 
Griffier burgemeester 
 
 
 
CC: Colleges en Gedeputeerde Staten 




