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Geachte statenleden, geachte raadsleden, 

I. Inleiding 

Hierbij bieden wij u de volgende (ontwerp) documenten aan van de Omgevingsdienst Achterhoek. 
1. Jaarverslag en jaarrekening 2013 van Ernst & Young Accountants LLP (het 

accountantsrapport wordt u separaat toegezonden). 
2. l e begrotingswijziging 2014 en 
3. Begroting 2015. 

De omgevingsdienst Achterhoek is een gemeenschappelijke regeling waaraan de volgende 
decentrale overheden deelnemen: 

Gemeenten: Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montferland, Oost-Gelre, 
Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen. 
Provincie Gelderland. 

De ODA behandelt voor de partners de aanvragen voor vergunningen in het kader van het 
omgevingsrecht (milieudeel), toetst meldingen, houdt toezicht op en handhaaft de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Daarnaast adviseert de omgevingsdienst Achterhoek gemeenten en 
provincie (op verzoek), bij de opstelling van beleid en bij specifieke ontwikkel- of 
uitvoeringsprojecten. 

Start van de ODA 
Op 1 april 2013 zijn we heel enthousiast als nieuwe dienst gestart met ongeveer 65 medewerkers 
uit 11 organisaties. 
In de aanloop naar de vorming van omgevingsdiensten, een landelijke afspraak om te komen tot 
een landsdekkend stelsel voor de uitvoering van milieutaken, zouden medewerkers in de 
Achterhoek worden gedetacheerd bij de ODA. Op basis van voortschrijdend inzicht is deze keuze 
kort voor de start van de ODA gewijzigd en zijn de medewerkers op 1 april 2013 bij de ODA in 
dienst getreden. 
Dit proces is bijzonder goed verlopen en de medewerkers voelen zich thuis in hun nieuwe 
organisatie. 

Omgevingsdienst 

Achterhoek 



Wat brengt de ODA 
Wat brengt de ODA nu voor de partners en, minstens zo belangrijk, voor de Achterhoek? 
De bundeling van kennis en kwaliteiten van onze medewerkers heeft vanaf de start ertoe geleid 
dat we meer kwaliteit kunnen leveren. We kunnen de kennis en ervaring breed inzetten in de 
Achterhoek. We maken gebruik van de lokale kennis van de medewerkers en dit kan worden 
aangevuld door anderen. 
We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren of in 
stand houden van de leefbaarheid en veiligheid in de Achterhoek. 

Is dit vanzelf gegaan? 
Dat is zeker niet het geval. Een nieuwe organisatie ontwikkelt zich met vallen en opstaan. We 
kennen knelpunten, met name op het gebied van ICT, omdat we gebruik maken van systemen 
van de partners. We sluiten aan op de processen van onze partners omdat we in opdracht werken 
van het bevoegd gezag. We zoeken voortdurend naar verbetering van werkprocessen om deze 
knelpunten op te lossen. Ik ben er trots op u te kunnen melden dat we daar goed in slagen. Onze 
medewerkers zijn creatief en denken vooral in oplossingen in plaats van problemen. Echter, dit 
zijn geen toekomstbestendige of efficiënte oplossingen. Daarom zijn er twee onderzoeken gestart. 
Eén onderzoek richt zich op de noodzakelijke oplossing voor ICT-problemen. Het andere 
onderzoek beslaat de ondersteuning van de organisatie die nu nog is belegd bij 6 verschillende 
partners. Dit is onvoldoende efficiënt is en vergt te veel coördinatie. 

Missie en visie 
In de tussentijd hebben we als organisatie een visie en missie ontwikkeld. Het gaat vooral om 
aanscherping en concretisering van wat er in de aanloopfase in het bedrijfsplan is verwoord. 
Onze missie is: De ODA draagt op efficiënte wijze samen met haar opdrachtgevers zorg voor een 
gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving in de Achterhoek. 

Om dit te bereiken hebben we onze visie als volgt geformuleerd: 

Wij willen een organisatie zijn die: 
• in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers een compleet pakket aan WABO-brede 

producten levert; 
• integrale dienstverlening biedt met oog voor de klant en de totale leefomgeving; 
• praktisch, efficiënt maar ook klantgericht werkt: liever bewust maken dan handhaven; 
• medewerkers uitdaging en ontwikkeling biedt, daarbij gebruik makend van eikaars kracht en 

eigen verantwoordelijkheid; 
• slagvaardig en innovatief is en gericht op de toekomst; 
• uitgaat van vertrouwen en bijstuurt waar nodig. 

De gemeentelijke verkiezingen zullen onvermijdelijk leiden tot wisselingen in het bestuur en tot 
wijziging van portefeuillehouders binnen de colleges en de raden. We gaan er alles aan doen alle 
nieuwe betrokkenen zo goed mogelijk te informeren over de interessante wereld en 
ontwikkelingen van de ODA. 

I I . Jaarstukken 2013 

De jaarstukken 2013 bestaan uit het Jaarverslag en de Jaarrekening. 
Onze accountant Ernst & Young Accountants LLP heeft de jaarrekening 2013 gecontroleerd. 
Ernst & Young is voornemens zowel voor de getrouwheid als voor de rechtmatigheid een 
goedkeurende verklaring af te geven. 
Het accountantsrapport zal u separaat worden toegezonden. 



Financiële uitkomsten 
De jaarrekening 2013 sluit met een batig saldo van € 447.000 
Belangrijkste oorzaken: 

Voordelig 
Vacatureruimte € 244.000 
Loonsommen, opleiding, dienstreizen € 212.000 
Personeel van derden € 122.000 
Detacheringen € 56.000 
Organisatie ondersteuning € 32.000 
Totaal voordelig € 666.000 

Nadelig 
Bijdragen deelnemers € 132.000 
Bedrijfsvoeringskosten € 75.000 
Bovenregionale taken € 12.000 
Totaal nadelig € 219.000 
Voordelig resultaat € 447.000 

Bestemming batig saldo 
In artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat een batig saldo van de begroting 
of jaarrekening wordt toegevoegd (impliciet) aan de reserves tot een maximum van 2,5% van de 
jaarlijkse exploitatielasten of € 500.000 en wel de laagste van deze twee. 
Aangezien de Omgevingsdienst Achterhoek per 1 april 2013 is gestart, beschikt de dienst (nog) 
niet over reserves. 
De exploitatielast over 2013 beliep € 4.023.778. 
De verplichte reservering ter vorming van een algemene reserve bedraagt aldus € 100.000. 
Resteert vervolgens een bedrag van € 347.000. 
Wij stellen u voor dit bedrag als volgt te bestemmen: 
1. Ingevolge de CAR-UWO een bedrag van € 500 per persoon ten behoeve van een persoonlijk 

opleidingsbudget voor alle ODA medewerkers. In totaal beloopt dit € 35.000. 
2. Wij hebben onlangs plannen gepresenteerd voor noodzakelijke ICT voorzieningen ten 

behoeve van de omgevingsdienst. Wij stellen voor het restant zijnde € 312.000 hiervoor te 
reserveren. 

I I I . l e Begrotingswijziging 2014 
Het is een jaar geleden dat het algemeen bestuur van de ODA de begroting 2014 heeft 
vastgesteld. 
Diverse ontwikkelingen nopen tot aanpassing van de begroting 2014. 
Daartoe bieden wij u deze l e wijziging van de begroting 2014 ter vaststelling aan. 
De belangrijkste mutaties betreffen: 

Informatiebeleid en ICT. 
Verandermanagement. 
Wijziging geldstromen als gevolg van de decentralisatie van provinciale bevoegdheden en 
Uitbreiding bovenregionale taken. 

Voor een uitgebreide inhoudelijke toelichting verwijzen wij u naar bijgaande 
l e begrotingswijziging 2014. 

In deze wijziging stellen wij voor het tekort van € 412.000 te dekken door: 
1) Een bedrag van € 312.000 te onttrekken aan de reserve "ICT-voorzieningen". 
2) Een bedrag van € 100.000 te onttrekken aan de algemene reserve. 



IV. Begroting 2015 
De begroting 2015 hebben we opgesteld met inachtneming van de uitgangspunten zoals door het 
algemeen bestuur op 18 december 2013 vastgesteld. 

Informatiebeleid en ICT 
Voor elke omgevingsdienst zijn efficiënte processen en adequate ICT-voorzieningen voor 
informatie-uitwisseling met de partners cruciaal. ODA loopt in de dagelijkse praktijk tegen een 
reeks van beperkingen aan die de bedrijfsvoering zodanig hinderen dat op zeer korte termijn naar 
een andere oplossing moet worden gezocht. Daarom heeft het dagelijks bestuur de directeur 
opdracht gegeven tot het (doen) opstellen van een informatiebeleidsplan voor de ODA. Deze 
opdracht is verstrekt aan Quarant. 

De conclusie van Quarant is: "De ODA is met de huidige manier van werken - gebaseerd op de 
huidige hulpmiddelen en ICT-ondersteuning - niet in staat om de doelen, gesteld in het 
bedrijfsplan, te realiseren. 
Het management van de ODA heeft met de huidige werkwijze op basis van de verlengde kabels 
en de huidig beschikbare ICT-ondersteuning onvoldoende inzicht in kengetallen om te sturen op 
het proces. Er kan niet of nauwelijks worden gestuurd op de gewenste output en 
procesinformatie. Er wordt inefficiënt gewerkt als gevolg van de gemaakte keuzes. Er is 
onvoldoende zicht op de bedrijfsvoeringkosten. Het is niet inzichtelijk hoeveel werk er 
binnenkomt, onderhanden is en met welke doorlooptijd het werk wordt afgehandeld. Er is geen 
voorspelbaar overzicht te maken van de kosten in de ICT-ondersteuning zoals deze nu is 
geregeld. De onpraktische werkwijze met de verlengde kabels en een niet goed werkende ICT-
omgeving resulteren in productiviteitsverlies en daarmee tot extra inzet van medewerkers om de 
gewenste productie te realiseren". 
Anders gezegd: de ODA kan niet "in control" komen op de productie en werkprocessen, ondanks 
de inspanningen van velen. 

Verandermanagement 
In de loop van 2013 groeide het besef dat de wijze waarop de ODA zelf en de organisatie 
ondersteuning was georganiseerd niet altijd even efficiënt is. 
Daarom is opdracht gegeven tot een onderzoek dat is uitgevoerd door Langedijk SWO. Dit bureau 
heeft onder andere gesproken met de gemeentesecretarissen van alle deelnemende gemeenten 
en het (concept) rapport is in het DNA (Directeuren Netwerk Achterhoek) en het DB besproken. 
Dit heeft geresulteerd in de "Rapportage scenario's ondersteunende diensten ODA". 
De resultaten van het onderzoek zijn op 18 december 2013 gepresenteerd aan het algemeen 
bestuur. In deze vergadering is besloten de organisatie ondersteuning onder te brengen bij één 
partner in de gemeenschappelijke regeling. De uitvraag wordt op dit moment voorbereid. 
De organisatie van de ODA beschikt over deskundigen op het gebied van milieu, specialisten, één 
managementassistente, twee managers en een directeur. Daarnaast is ti jdelijk vanuit het 
opstartkapitaal formatie toegevoegd. De ODA verkeert nog in een opbouw fase. De komende 
jaren is "veranderkapitaal" nodig om de opbouw te kunnen realiseren. 

Als lerende organisatie blijven we ons verder ontwikkelen. We werken anders dan onze partners 
(o.a. op diverse locaties, t i jd - en plaats onafhankelijk) en dat is ook onze kracht. Op deze manier 
kunnen we dichtbij burgers en bedrijven werken en adviseren. We moeten de organisatie goed en 
efficiënt kunnen inrichten en nieuwe ontwikkelingen kunnen volgen. Dit geldt voor de inrichting, 
sturing en ontwikkeling van de organisatie en processen en de ontwikkeling van medewerkers. 
Daarom zetten we capaciteit in om het management hierover te adviseren en te ondersteunen. 
Ook hiervoor vindt u een voorstel in deze begroting. 



Gemeenteli jke bijdragen 
De gemeentelijke bijdragen aan de ODA stijgen per saldo met € 1.625.000 vooral als gevolg van 
de vervallen bijdragen van de provincie (€ 1.034.000. Gemeenten worden hiervoor 
gecompenseerd door enerzijds een hogere gemeentefondsuitkering (€ 1.082.000) anderzijds 
lagere bijdragen aan de Regio Achterhoek (€ 178.000). 

De gezamenlijke Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken dat de inwonerbijdrage van de 
gemeenschappelijke regelingen alleen mag stijgen als de gemeenten ook meer financiële 
middelen uit het Gemeentefonds ontvangen. Ingeval de gemeentefondsuitkering daalt, behoren 
ook de inwonerbijdragen te dalen. Daarbij zijn van belang het nominale accres van het 
Gemeentefonds (voor 2015) en de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (BBP) uit de 
septembercirculaire 2013. 
Op basis van het vorenstaande vinden de Achterhoekse gemeenten dat de inwonerbijdrage 2015 
met 0,94% moet dalen (ten opzichte van de primitieve begroting 2014). 
Wij merken hierover het volgende op. 
Wij hebben begrip voor het standpunt van de Achterhoekse gemeenten de hoogte van de 
inwonerbijdragen voor gemeenschappelijke regelingen te koppelen aan de ontwikkeling van het 
Gemeentefonds. Wij onderschrijven dit standpunt zelfs voor zover organisaties / 
gemeenschappelijke regelingen volledig "in control" zijn en (dus) de mogelijkheden in huis 
hebben door efficiencyslagen bezuinigingstaakstellingen te realiseren. 
Voor de ODA als startende organisatie zonder adequate ICT-voorzieningen een welhaast 
onmogelijke opgaaf. Daarbij herinneren wij aan de bezuiniging van 9,4 f te (€ 620.000) die de 
ODA al heeft gerealiseerd ten opzichte van de Gelderse maatlat zoals beschreven in de 
begroting 2013. Bovendien is in de meer jarenraming vanaf 2016 de volledige 
vacatureruimte van ruim 5 f te wegbezuinigd 

Wij zien dan ook geen kans de door de Achterhoekse gemeenten aangekondigde verlaging van de 
inwonerbijdrage in de begroting 2015 te realiseren. Wel is de post reiskosten neerwaarts 
bijgesteld met een bedrag van € 37.000. 
Overigens is wel afgesproken dat na verloop van ti jd een correctie plaatsvindt op de geraamde 
loon- en prijsontwikkelingen indien de werkelijke cijfers daartoe aanleiding geven. 

V. Procedure 
Overeenkomstig het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling ODA stellen wij u graag in de 
gelegenheid uw zienswijzen op de voorliggende stukken aan ons kenbaar te maken. 
Gaarne ontvangen wij deze zienswijzen uiterlijk 14 mei 2014. 
De vaststelling van de jaarstukken 2013, de l e begrotingswijziging 2014 en de begroting 2015 is 
voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juni 2014. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek, 

* 

Ir. Petra van Oosterbosch, 
directeur Omgevingsdienst Achterhoek 
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I. JAARVERSLAG 

i . VOORWOORD 

Hierbij bieden we u het jaarverslag en de jaarrekening 2013 aan van de Omgevingsdienst 
Achterhoek. Op 1 april 2013 zijn we heel enthousiast als nieuwe dienst gestart met ongeveer 65 
medewerkers uit 11 organisaties. Als gemeenschappeli jke regeling zijn we van en werken we voor 
de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Lochem, Montfer land, Oost Gelre, 
Oude IJsselstreek, Winterswi jk, Zutphen en de provincie Gelderland. Daarbij maakt de ODA deel uit 
van het Gelders stelsel van 7 omgevingsdiensten. 
Vanwege ons prille bestaan bestr i jkt dit jaarverslag een periode van 9 maanden. 
In de aanloop naar de vorming van omgevingsdiensten, een landelijke afspraak om te komen to t 
een landsdekkend stelsel voor de uitvoering van mil ieutaken, zouden medewerkers in de 
Achterhoek worden gedetacheerd bij de ODA. Op basis van voortschri jdend inzicht is deze keuze 
kort voor de start van de ODA gewijzigd en zijn de medewerkers op 1 april 2013 bij de ODA in 
dienst getreden. 
Dit proces is bijzonder goed verlopen en de medewerkers voelen zich thuis in hun nieuwe 

Wat brengt de ODA nu voor de partners en , minstens zo belangri jk, voor de Achterhoek? 
De bundeling van kennis en kwali teiten van onze medewerkers heeft vanaf de start ertoe geleid dat 
we meer kwaliteit kunnen leveren. We kunnen de kennis en ervaring breed inzetten in de 
Achterhoek. We maken gebruik van de lokale kennis van de medewerkers en dit kan worden 
aangevuld door anderen. 
We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een belangri jke bijdrage leveren aan het verbeteren of in 
stand houden van de leefbaarheid en veil igheid in de Achterhoek. 

Is dit vanzelf gegaan? 
Dat is zeker niet het geval. Een nieuwe organisatie ontwikkelt zich met vallen en opstaan. We 
kennen knelpunten, met name op het gebied van ICT, omdat we gebruik maken van systemen van 
de partners. We sluiten aan op de processen van onze partners omdat we in opdracht werken van 
het bevoegd gezag. We zoeken voortdurend naar verbetering van werkprocessen om deze 
knelpunten op te lossen. Ik ben er t rots op u te kunnen melden dat we daar goed in slagen. Onze 
medewerkers zijn creatief en denken vooral in oplossingen in plaats van problemen. Echter, dit zijn 
geen toekomstbestendige of efficiënte oplossingen. Daarom zijn er twee onderzoeken gestart. Eén 
onderzoek richt zich op de noodzakeli jke oplossing voor ICT-problemen. Het andere onderzoek 
beslaat de ondersteuning van de organisatie die nu nog is belegd bij 6 verschillende partners. Dit is 
onvoldoende efficiënt is en vergt te veel coördinatie. 

In de tussenti jd hebben we als organisatie een visie en missie ontwikkeld. Het gaat vooral om 
aanscherping en concretisering van wat er in de aanloopfase in het bedrijfsplan is verwoord. 
Onze missie is: De ODA draagt op efficiënte wijze samen met haar opdrachtgevers zorg voor een 
gezonde, schone en veilige en duurzame leefomgeving in de Achterhoek. 

Om dit te bereiken hebben we onze visie als volgt geformuleerd: 

Wij willen een organisatie zijn die: 
• in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers een compleet pakket aan WABO-brede 

producten levert; 

organisatie. 
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• integrale dienstverlening biedt met oog voor de klant en de totale leefomgeving; 
• praktisch, efficiënt maar ook klantgericht werkt : liever bewust maken dan handhaven; 
• medewerkers uitdaging en ontwikkel ing biedt, daarbij gebruik makend van eikaars kracht en 

eigen verantwoordel i jkheid; 
• slagvaardig en innovatief is en gericht op de toekomst ; 
• uitgaat van vertrouwen en bi jstuurt waar nodig. 

> Korte vooruitbl ik 2014 
Ook in het nieuwe jaar hebben we een aantal forse opgaven waar we graag mee aan de slag gaan. 
Nu de belangrijkste opstartperikelen achter de rug z i jn , ki jken kunnen we meer gaan inzetten op 
verbetering van kwali teit en efficiëntie. We hopen tot oplossingen te komen in de ICT, gebaseerd 
op het hiervoor genoemde onderzoek. Dat is een moeil i jk opgave en de implementat ie van een 
nieuw systeem levert zeker nog het nodige gedoe op. Het is echter een absolute randvoorwaarde 
om uiteindeli jk de efficiëntiedoelstell ingen te halen die bij de start aan de ODA zijn meegegeven. 
Daarnaast hebben veel partners het voornemen in het voor jaar een besluit te nemen of ook de 
bouwtaken worden overgedragen aan de ODA. Wij bereiden ons erop voor om die taken te gaan 
uitvoeren en ook het hele proces van de overheveling van mensen en taken uit te kunnen voeren. 
Wanneer de bouwtaken worden overgeheveld dan komen de verschillende onderdelen van de 
omgevingsvergunning weer samen in één organisatie. Daarmee kunnen processen worden 
vereenvoudigd en zijn er tevens besparingen mogeli jk bij de partners op ICT systemen. 
Ook de uitvoering van de stelselafspraken, tussen de Gelderse omgevingsdiensten, worden tegen 
het licht gehouden en er komen afspraken om deze processen efficiënter in te richten. De 
ervaringen in de eerste 9 maanden hebben daartoe veel inzicht gegeven. 

De gemeentel i jke verkiezingen zullen onvermijdel i jk leiden tot wisselingen in het bestuur en to t 
wijziging van portefeuil lehouders binnen de colleges en de raden. We gaan er alles aan doen alle 
nieuwe betrokkenen zo goed mogel i jk te informeren over de interessante wereld en ontwikkel ingen 
van de ODA. 

Al met al hebben we een prachtig jaar (9 maanden) achter de rug. Dat geeft veel energie om door 
te gaan met de verdere ontwikkel ingen van de ODA. 

Wij doen dat volgens onze slogan: 

Omgevingsdienst Achterhoek, met hart voor mens en omgeving! 

Bronckhorst, 31 maart 2014. 

Met vriendeli jke groet namens 
Het Dagelijks Bestuur van de Omgeving Dienst Achterhoek 

Ir. Petra G.M. van Oosterbosch 
Directeur 
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I I . INLEIDING 

1. A lgemeen 
Voor u ligt het eerste jaarverslag en de jaarrekening 2013 van de ODA. Jaarverslag en jaarrekening 
hebben betrekking op de periode van 1 april 2013 t / m 31 december 2013. De ODA is opgericht op 
7 november 2012, de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur van de ODA. 
De ODA kent drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dageli jks bestuur en de voorzit ter 
(van het algemeen- en dageli jks bestuur). 

Op 31 december 2013 waren de besturen als volgt samengesteld: 

Algemeen Bestuur : 
Lid Functie Gemeente / 

Provincie 
Plaatsvervanger Functie 

T. Kok (vz) Wethouder Aalten J. Teeuwsen Wethouder 
L. Scharenborg Wethouder Berkelland H. Bloemen Burgemeester 

A. Spekschoor Wethouder Bronckhorst P. Seesing Wethouder 
P. Drenth Wethouder Doetinchem S. Kroon Wethouder 
Vacature Lochem T. de la Court Wethouder 
F. Wissink Wethouder Montferland R. Visser Wethouder 
V. van Uem Wethouder Oost Gelre K. Bonsen Wethouder 

W. Rijnsaardt Wethouder Oude IJsselstreek J. Haverdil Wethouder 
T. van Beem Burgemeester Winterswijk R. Gommers Wethouder 

H. la Rose Wethouder Zutphen A. Gerritsen Burgemeester 

A. Traag Gedeputeerde Gelderland 

Secretaris 
P. van Oosterbosch Directeur ODA 

Dagelijks Bestuur: 
Lid Functie Gemeente / 

Provincie 
Plaatsver
vanger 

Functie 

T. Kok (vz) Wethouder Aalten V. van Uem Wethouder Oost Gelre 
F. Wissink Wethouder Montferland J. Haverdil Wethouder Oude-IJsselstreek 
H. la Rose (plv. vz) Wethouder Zutphen Vacature 

Secretaris 
P. van Oosterbosch Directeur ODA 

2. Financiële u i tkomsten 
De jaarrekening 2013 sluit met een batig saldo van € 447.000 
Belangrijkste oorzaken: 

Voordel ig 
Vacatureruimte € 244.000 
Loonsommen, opleiding, dienstreizen € 212.000 
Personeel van derden € 122.000 
Detacheringen € 56.000 
Organisatie ondersteuning € 32.000 
Totaal voordel ig € 6 6 6 . 0 0 0 
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Nadelig 
Bijdragen deelnemers € 132.000 
Bed ri j f svoe ri ng skoste n € 75.000 
Bovenregionale taken € 12.000 
Totaal nadel ig € 219 .000 

Voordel ig resul taat € 4 4 7 . 0 0 0 

3. Bes temming batig sa ldo 
In artikel 30 van de gemeenschappeli jke regeling is bepaald dat een batig saldo van de begroting 
of jaarrekening wordt toegevoegd (impliciet) aan de reserves tot een max imum van 2 ,5% van de 
jaarl i jkse exploitatielasten of € 500.000 en wel de laagste van deze twee. 
De toelichting op artikel 30 zegt letterl i jk: 
"Er ligt op grond van het eerste lid een verplichting om een beperkte reserve op te bouwen en aan 
te houden". 
Deze zinsnede laat ru imte voor de interpretatie dat hier wordt gedoeld op de instandhouding van 
een algemene reserve als buffer voor nadelige exploitat ieresultaten. 
Aangezien de Omgevingsdienst Achterhoek per 1 april 2013 is gestart , beschikt de dienst (nog) 
niet over reserves. 
De exploitatielast over 2013 beliep € 4.023.778. 
De verplichte reservering ter vorming van een algemene reserve bedraagt aldus € 100.000. 
Resteert vervolgens een bedrag van € 347.000. 
Wij stellen u voor dit bedrag als volgt te bestemmen: 
1. Ingevolge de CAR-UWO een bedrag van € 500 per persoon ten behoeve van een persoonli jk 

opleidingsbudget voor alle ODA medewerkers. In totaal beloopt dit € 35.000. 
2. Wij hebben onlangs plannen gepresenteerd voor noodzakelijke ICT voorzieningen ten behoeve 

van de omgevingsdienst. Wij stellen voor het restant zijnde € 312.000 hiervoor te reserveren. 

4. A lgemene informatie 
Handboek ODA 
In 2013 is een Handboek ODA opgesteld. Dit is toepasbaar en raadpleegbaar voor alle 
medewerkers van de ODA en haar partners. Dit handboek is vanwege een aantal kenmerkende 
omstandigheden van de ODA onontbeerl i jk. Hierin zijn onder andere alle werkprocessen en 
procedures vastgelegd. 

Uniformering in de werkwijze - meer eenduidige cultuur; ODA-cultuur 
Bij de ODA werken mensen vanuit elf verschillende organisaties. En dus met elf verschil lende 
achtergronden, culturen en werkwi jzen. Er is veel geïnvesteerd in het toewerken van een 
uniforme werkwijze en meer eenduidige cultuur. Zeker dit laatste onderdeel is natuurl i jk een 
meerjar ig proces maar heeft nadrukkeli jk de aandacht. 

Project voorzieningen 
De partners verstrekken to t 1 april 2014 nog verschillende voorzieningen aan de medewerkers 
van de ODA. Te denken valt aan telefoons, veil igheidskleding, hulpmiddelen en dergel i jke. 
Vanaf 1 april 2014 moet de ODA hierin zelf voorzien. Ter voorbereiding daarop is projectmatig 
in beeld gebracht wat 'de ODA-medewerker ' aan voorzieningen nodig heeft. In 2014 wordt de 
aanschaf (of overname van partners) opgepakt. 
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Verbeterpunten traject 
Vanuit de landelijke regelgeving is de ODA aan de slag gegaan met het project 
kwaliteitscriteria. De landeli jke overheid bereid dit voor met als ingangsdatum 1 januar i 2015. 
Alle overheidsinstell ingen moeten dan voldoen aan de kwaliteitscriteria. De ODA heeft een 
zelfevaluatie ui tgevoerd. Daarmee is duideli jk geworden waar de verbeterpunten l iggen. Voor 
de primaire processen is ook duideli jk geworden dat de ODA voldoet! Een mooie constater ing! 
Maar, als nieuwe organisatie moet de ODA natuurl i jk ook werken aan procescriteria. De 
verbeterpunten kri jgen in 2014 een vervolg. 

Naast het doorlopen van het eigen proces biedt de ODA de partners de gelegenheid samen op 
te trekken bij het opstellen en uitvoeren van de verbeterplannen. Alle partners participeren bij 
dit proces zij het wel in verschil lend tempo. 

DIV-werkgroep uniforme afspraken maken over verzending en archivering 
documenten 
De archieftaken voor ODA-taken zijn bij de partners belegd. Om effectief taken uit te kunnen 
voeren is het noodzakeli jk dat er uniforme afspraken worden gemaakt. Vanuit de ODA is een 
werkgroep met DIV'ers vanui t haar partners geïnitieerd die deze afspraken gaan vastleggen. De 
voorbereidingen zijn in een vergevorderd stadium en worden in het eerste deel van 2014 
vastgelegd. 

Standaard isat ie van documenten w a a r o n d e r br ieven en check l is ten 
De documenten die binnen de ODA worden gebruikt , zijn geharmoniseerd en 
gestandaardiseerd. Zo is het kwaliteitsniveau vastgelegd en wordt er uniform gewerkt. 

Productenboek 
Er is een productenboek opgesteld. Dit productenboek is de basis voor veel onderdelen: voor 
(voortgangs)rapportages, werkafspraken, afspraken over mandatering maar daarnaast in de 
toekomst ook een belangri jk instrument voor outputf inancier ing. In nauw overleg met de 
partners wordt het productenboek voorbereid. De ODA heeft een voorzet gemaakt en alle 
partners hebben op dit moment de gelegenheid reactie te geven. Daarna zal het productenboek 
een definit ieve vorm kr i jgen. 

5. Procedure j a a r r e k e n i n g 
Hoewel str ikt formeel niet verpl icht, kiezen wi j ervoor jaarverslag en jaarrekening dezelfde 
procedure te laten doorlopen als de begrot ing, dat wil zeggen inclusief de zienswijzeprocedure. 
Dit houdt in : 
• Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp jaarrekening 2013 vóór 1 april 2014 aan provinciale 

staten en de gemeenteraden. 
• Provinciale staten en de gemeenteraden kunnen hun zienswijzen over de ontwerp jaarrekening 

indienen bij het dageli jks bestuur van de omgevingsdienst. 
• Het dageli jks bestuur verzamelt de zienswijzen en biedt de ontwerp jaarrekening voorzien van 

de zienswijzen aan aan het algemeen bestuur. 
• Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening 2013 vervolgens vóór 1 ju l i 2014 vast. 
• Onmiddell i jk na de vaststell ing van de jaarrekening door het algemeen bestuur zendt het 

algemeen bestuur de jaarrekening aan provinciale staten en de gemeenteraden. 
• Het dageli jks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststel l ing, doch in 

ieder geval vóór 15 ju l i aan de minister. 
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Programma 1 - Toetsing en Vergunningverlening (Milieu) 

1. Wat hebben w e bereikt 

Uniforme w e r k w i j z e Vergunningen en Spec ia l i smen 
Vergunningaanvragen, meldingen en adviezen worden op een uniforme wijze verleend. Er is een 
handleiding ODA breed, met daarin de werkprocessen voor vergunningverlening, handhaving en 
specialismen. Dit is een dynamisch document en uiteindeli jk werken we naar een handleiding met 
daarin de definit ieve werkprocessen. 

Vergunningen, meldingen en adviezen worden op basis van standaard documenten afgehandeld. 
Elk document heeft daardoor dezelfde stij l qua opmaak. Voor het samenstellen van beschikkingen 
wordt gebruik gemaakt van Sesom, een applicatie voor het samenstellen van 
omgevingsvergunningen. Beschikkingen hebben daardoor dezelfde opbouw van considerans en 
voorschri f ten. 
Op elk document v indt een kwaliteitstoets plaats waarin de inhoudeli jke aspecten worden 
beoordeeld. Daarnaast wordt de inhoud ook juridisch beoordeeld. 

Door de uniforme werkwi jze zijn vergunningverleners inzetbaar in het hele gebied van de 
Achterhoek. De beschikbare kennis en ervaring wordt op deze wijze optimaal gedeeld en benut. 
Dit geldt ook voor de specialismen. Per specialisme wordt samengewerkt, kennis gedeeld en zijn 
uniforme werkwijzen vastgelegd. De specialisten zijn inzetbaar in het hele gebied van de ODA. 
Naast de ingebrachte taken op het gebied van specialismen worden ook adviezen op verzoek 
afgehandeld. 

Ondanks de uniforme aanpak is er ook nog een aantal knelpunten die een efficiënte werkwijze in de 
weg staan. Het gaat dan om bijvoorbeeld het vullen van de diverse vth-systemen en het verzenden 
en archiveren van br ieven. Hierover zijn met de opdrachtgevers nog geen uniforme afspraken 
gemaakt. Vanuit de ODA zijn deze knelpunten in beeld gebracht en is een voorstel gemaakt om to t 
uniforme afspraken te komen met de opdrachtgevers. 

2. Wat hebben w e daarvoor gedaan 

Aanpak knelpunten 
Om de knelpunten in de tussenti jd aan te pakken hebben we 2 t i jdel i jke administratieve 
medewerkers aangenomen. Zij bieden ondersteuning aan de vergunningverleners. Met deze 
ondersteuning is voor de vergunningverleners meer ruimte ontstaan zich in te zetten voor de 
kerntaak. 
Daarnaast hebben we een extern jur ist ingeschakeld om het aantal beroepszaken te kunnen 
behappen. De ingebrachte formatie voor juridische ondersteuning is nameli jk minimaal . 

Verder zijn de achterstanden weggewerkt, zodat we op dit moment procedures sneller kunnen 
afhandelen. De achterstanden waren ontstaan door het opsparen van meldingen 'stoppersregel ing' 
zodat dit binnen de ODA als project kon worden opgepakt. Maar ook is regulier werk bli jven liggen 
door inzet van medewerkers voor de vorming van de ODA. Daarnaast zijn nieuwe afspraken 
gemaakt over het niveauverschil in afhandeling van werkzaamheden. We streven er naar de 
procedures binnen de gestelde termijnen af te handelen. 
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Door de positieve inzet van de vergunningverleners en adviseurs, waarbij proactief wordt 
meegedacht in diverse mogeli jkheden staan we waar we nu staan: vergunningen, meldingen en 
adviezen voldoen aan de gestelde kwaliteit en worden t i jd ig afgehandeld. 

3. Wat heeft het gekost 

Programma 2013 
Begroting 

2013 
Real isat ie 

Toets ing en Vergunningver len ing Milieu 
Lasten € 1.867.000 € 1.648.000 

Algemene dekk ingsmidde len 
Baten € 1.867.000 € 1.833.000 

Resul taa t € 0 € 185 .000 

De begrote lasten en baten zijn over de beide programma's verdeeld naar gelang van de format ie-
omvang voor enerzijds "Toetsing en Vergunningver lening" en anderzijds "Toezicht en Handhaving". 
De gerealiseerde lasten en baten zijn eveneens op gelijke wijze over beide programma's verdeeld. 
Het voordelig saldo op het programma "Toetsing en Vergunningverlening" heeft als belangri jkste 
oorzaken: 

L A S T E N Toetsing en 

Vergunningverlening 

Voordel ig 
Loonsommen etc. € 91.000 
Vacatureruimte € 101.000 

Personeel van derden € 50.000 
Organisatie ondersteuning € 13.000 

Totaal voordel ig € 2 5 5 . 0 0 0 

Nadelig 
Bedrijfsvoeringskosten € 31.000 

Bovenregionale taken € 5.000 
Totaal nadelig € 3 6 . 0 0 0 

Per sa ldo lasten voordel ig C 2 1 9 . 0 0 0 

BATEN 
Voordel ig 
Detacheringen € 23.000 

Nadelig 
Bijdragen deelnemers € 57.000 
Per sa ldo baten nadel ig € 3 4 . 0 0 0 

Voordel ig resul taat € 185 .000 

Voor een toelichting verwi jzen wi j naar het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. 
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I I I . Programma 2 - Toezicht en Handhaving (Milieu) 

1. Wat hebben w e bereikt 
Hup2014 thema- en branchegericht werken 
Ter voorbereiding op de uitvoering van taken op het gebied van Toezicht en Handhaving is in 2013 
een Handhavingsuitvoeringsprogramma voor 2014 opgesteld. Hier is veel energie in gestoken en 
het resultaat heeft veel belangstelling van andere omgevingsdiensten opgeleverd. De pijlers voor 
het HUP2014 zijn branchegericht, themagericht en effectgericht. Het HUP2014 vormt hiervoor een 
eerste aanzet. De benoemde pijlers zullen in 2014 een nadere uitwerking kri jgen in de vorm van 
uitvoeringsbeleid. De uitvoering van het HUP2014 is nadrukkel i jk gebaseerd op het ODA-werken: 
met een nadrukkeli jke inbreng en hoge mate van zelfstandige uitvoering door de medewerkers. 

Project vuurwerk 
Aan het eind van het jaar 2013 zijn alle vuurwerkopslag en -verkooppunten projectmatig 
gecontroleerd. Binnen het gehele ODA-gebied is dit onderdeel op een efficiënte en uniforme manier 
opgepakt. Op hoofdli jnen kan worden geconcludeerd dat er geen grove overtredingen zijn 
geconstateerd. Het overgrote deel voldeed aan de voorschrif ten en met een klein gedeelte is 
aanvullende afspraken gemaakt. Door deze opzet kan in 2014 de toezichtcapaciteit aanzienli jk 
worden teruggebracht door de bedrijven die aan wet- en regelgeving voldeden niet te bezoeken 
maar ju is t de aandacht te vestigen op de (potentiële) overtreders. 

Klach tenafhandeling 
Voor de afhandeling van klachten zijn vier medewerkers met een plakprofiel aangesteld en is een 
werkproces opgesteld. De afwikkeling van klachten kan het programmatisch uitvoeren van 
toezichtstaken verstoren. Anderzijds vragen klachten veelal een spoedeisend karakter waardoor 
een snelle afhandeling gewenst of zelfs noodzakelijk is. Dit is binnen een werkproces geborgd. 
Daarnaast wordt , samen met alle partners, voor de klachtenafhandeling gebruik gemaakt van een 
geautomatiseerd systeem (s@men). Dit systeem is in 2013 bij en door de ODA geïmplementeerd. 

BOA'S 
Voor de inzet van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) binnen de ODA worden er in het 
Gelders stelsel gezamenli jke afspraken gemaakt. 
Denk daarbij bv aan de implementatie van de Bestuurli jke strafbeschikking Milieu met gezamenli jke 
coördinatie en aansturing door de omgevingsdienst Noord Veluwe. Maar ook gezamenli jke 
(bi j)scholing met de Gelderse boa's (tegen aanmerkel i jk lagere kosten). 
Momenteel wordt er gekeken of de opsporing van (mil ieu)overtredingen efficiënt en effectief in 
poulevorming kan worden geregeld binnen de Gelderse omgevingsdiensten. 
De Boa's zijn opnieuw aangesteld en beëdigd voor heel Gelderland om hun taak uit te kunnen 
voeren en indien nodig strafrechtel i jk op te t reden. 

Stoppersregeling Besluit huisvesting 
In het Actieplan Ammoniak moest in 2013 toezicht worden gehouden op de stoppende bedri jven 
(Stoppersregeling). Om het gewenste resultaat (dat alle veehouderi jen die hieronder vallen 
voldoen) te bereiken, is in het project Uitvoeren Actieplan Ammoniak Stoppersmaatregelen 
voorgesteld het toezicht op grond van projectmatige controle uit te voeren in de komende 2 jaar 
(2014 en 2015). Hiervoor is aan de partners gevraagd de komende 2 jaar de veehouderi jen op te 
nemen in de HUP's van 2014 en 2015. Voor het waarborgen van bestuurl i jke draagvlak wordt het 
projectvoorstel ook voorgelegd aan alle betrokken college's. 
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Ketentoezicht 
Binnen het Gelders stelsel is de coördinatie van het ketentoezicht ondergebracht bij de 
omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Voor 2013 en 2014 zijn autodemontage, bio- en covergisting 
en asbest geselecteerd als project. De uitvoering van de controles ligt, al dan niet onder 
begeleiding van de ODR, bij de ODA. In 2013 is gestart met de training van medewerkers en zijn er 
inmiddels al controles uitgevoerd i.s.m. ODR. Bovendien zijn er 2 medewerkers betrokken bij het 
ketentoezicht op grondstromen die vr i jkomen bij saneringen en grondverzet. 
Daarnaast zijn er 3 medewerkers betrokken bij de uitvoering van het ketentoezicht in het kader 
van hun afstudeeropdracht. 

Voorbereiding voor asbesttaken 
Voor de oprichting van de ODA was het toezicht op de asbestverwijdering versnipperd 
ondergebracht bij Bouw- en woningtoezicht (BWT) of bij mil ieutoezichthouders. Bij de partners die 
dit toezicht op asbestverwijdering hadden ondergebracht bij BWT zijn de uitvoeringstaken over het 
algemeen niet meegenomen in de DVO's. Hoewel asbest een mil ieugevaarli jke stof is, zijn de 
hiervoor speciaal opgeleide toezichthouders van de BWT afdelingen niet overgekomen naar de 
omgevingsdiensten vanwege een omissie in het Gelders Sociaal Plan. Met uitzondering van de 
gemeenten Aalten, Montferland en Winterswijk hebben de partners vanaf 2014 het toezicht op 
asbestverwijdering ondergebracht bij de ODA. 

Het afgelopen jaar is gebruikt om een projectmatige opzet te maken van het toezicht op de 
verwi jdering van asbest. Er is een inventarisatie gedaan naar de werkvoorraad en er is een 
stroomschema gemaakt voor de afhandeling van de sloopmelding tot en met het toezicht op de 
uiteindeli jke sanering. In 2013 is hier mee gewerkt voor de partners die de toezichttaak al bij de 
ODA hadden ondergebracht. In 2014 wordt dit toezicht uitgebreid naar de overige partners die dit 
met ingang van 2014 hebben ingebracht. 

EPRTR 
E-PRTR staat voor 'European Pollutant Release Transfer Register'. In deze verordening staat dat 
bedri jven die hiervoor in aanmerking komen hun emissies naar water, lucht en bodem moeten 
doorgeven aan de overheid. De gegevens worden in het Europees register opgenomen als de 
emissies van het bedri j f boven de drempelwaarden voor ammoniak, f i jnstof, methaan en/of lachgas 
ui tkomen. Op deze manier kri jgen burgers en maatschappeli jke organisaties toegang tot informatie 
over mil ieuvervuilende emissies in hun omgeving. E-PRTR draagt bij aan de preventie en 
vermindering van mil ieuverontreiniging, levert gegevens aan beleidsmakers en maakt de inspraak 
van het publiek bij de besluitvorming op mil ieugebied makkel i jker. 
De ODA heeft 2013 gebruikt om een projectmatige opzet te hanteren van het toezicht en 
beoordeling van de PRTR verslagen. Er is een lijst gemaakt met alle inrichtingen binnen het gebied 
die een verslag moeten indienen. In 2014 wordt dit weer projectmatig opgepakt. 

Pilot Digitaal handhaven 
In 2013 is een pilot met "digitaal handhaven" opgestart . Een projectgroep heeft een tweetal 
branches door middel van digitale checklisten en met behulp van tabiets uitgevoerd. De voorlopige 
bevinding is dat het handhaven op deze manier op veel vlakken voordelen biedt: het is eff iciënt, 
uni form, klantgericht maar ook gebruiksvriendeli jk. Daarnaast is het een sterk hulpmiddel bij het 
uitvoeren van analyses en is informatie voor zowel de medewerkers, het management als de 
partners te allen t i jde inzichteli jk. In 2014 wordt vervolg gegeven aan deze pilot. 

Calamiteitenregeling / piketregeling 
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Bij de aanvang van de ODA is een calamiteitenregeling opgesteld. In de loop van het jaar is deze 
geoptimaliseerd. Onderdeel van de optimalisering vormt de samenwerking met de ODRA. De ODRA 
vormt de achtervang voor de ODA. Deze samenwerking is in een overeenkomst vastgelegd. Zo 
wordt inzet bij calamiteiten gewaarborgd. Bijzonder aan de regeling van de ODA is dat een aantal 
medewerkers op vri jwi l l ige basis voor bezetting zorgt. In combinatie met de achtervang van de 
ODRA voorkomt dit kostbare consignatievergoedingen. 

2. Wat hebben w e daarvoor gedaan 
Naast het uitvoeren van regulier werk zijn taken projectmatig opgepakt. Niet elk project was 
gericht op de primaire taken, maar een aantal projecten is gericht op de opbouw van de organisatie 
van de ODA. Dit betekent dat er inzet is geleverd om de organisatie op te bouwen. Dit met 
capaciteit die ingebracht is voor primaire taken. Dat gaat natuurl i jk ten koste van inzet voor 
primaire taken maar is nodig om de ODA als organisatie op te bouwen. 

3. Wat heeft het gekost 

P rogramma 2013 
Begroting 

2 0 1 3 
Real isat ie 

Toez icht en Handhaving Milieu 
Lasten € 2.679..000 € 2.375.000 
Algemene dekk ingsmiddelen 
Baten € 2.679.000 € 2.637.000 
Resu l taa t € 0 € 2 6 2 . 0 0 0 

De begrote lasten en baten zijn over de beide programma's verdeeld naar gelang van de format ie-
omvang voor enerzijds "Toetsing en Vergunningverlening" en anderzijds "Toezicht en Handhaving". 
De gerealiseerde lasten en baten zijn eveneens op gelijke wijze over beide programma's verdeeld. 
Het voordelig saldo op het programma "Toezicht en Handhaving" heeft als belangri jkste oorzaken: 
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L A S T E N Toezicht en 
Handhaving 

Voordel ig 
Loonsommen etc. € 121.000 
Vacatureruimte € 143.000 
Personeel van derden € 72.000 
Organisatie ondersteuning € 19.000 
Totaal voordel ig € 3 5 5 . 0 0 0 

Nadelig 
Bed ri j f svoe ri ng skoste n € 44.000 

Bovenregionale taken € 7.000 

Totaal nadelig € 5 1 . 0 0 0 

Per sa ldo lasten voordel ig € 3 0 4 . 0 0 0 

BATEN 
Voordel ig 
Detacheringen € 33.000 

Nadelig 
Bijdragen deelnemers € 75.000 

Per sa ldo baten nadelig € 4 2 . 0 0 0 

Voordel ig resul taat € 2 6 2 . 0 0 0 

Voor een toelichting verwijzen wi j naar het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. 

Bovenregionale taken 

In Gelderland hebben gemeenten en provincies gekozen voor een samenhangend stelsel van 
uitvoeringsdiensten waarin nabi jheid, samenhang, kwaliteit en efficiency belangrijke 
uitgangspunten zi jn. 
De keus om zo veel mogeli jk in de regio en daarmee in de eigen organisatie te bli jven werken, 
maakt samenwerking tussen de uitvoeringsdiensten nodig en gewenst. Nodig omdat niet in alle 
regio's de uitvoering van alle taken robuust en op een kwalitat ief goede manier mogel i jk is. 
Samenwerking is gewenst omdat het de enige manier is om kwalitatief goede producten tegen een 
redeli jke prijs te leveren. 
De volgende bovenregionale taken zijn als volgt belegd. 
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Bovenregiona le taak Belegd bij 
Programmatische taken 

Kwaliteit en coördinatie stelsel Omgevingsdienst De Vallei 
Ketentoezicht Omgevingsdienst Rivierenland 
Portaal en kenniscentrum Omgevingsdienst Veluwe en IJssel 

Complexe vergunningverlening Omgevingsdienst regio Nijmegen 
Complexe handhaving Omgevingsdienst regio Arnhem 
BRZO (Besluit Risico's Zware Ongevallen) Omgevingsdienst regio Nijmegen 
Personeel & Organisatie Omgevingsdienst Achterhoek 
BSBm (Bestuurl i jke Straf Beschikking milieu) Omgevingsdienst Noord Veluwe 

De Omgevingsdienst Achterhoek is voldoende robuust voor de "Handhaving milieu complexe 
bedr i jven" en voor de "Vergunningverlening milieu van complexe agrarische bedr i jven". 
De taken waarvoor de Omgevingsdienst Achterhoek niet robuust is, worden uitbesteed bij de 
aangewezen andere omgevingsdiensten. 
De Omgevingsdienst Achterhoek heeft aldus geen bovenregionale taken of taken ten behoeve van 
complexe bedri jven voor andere omgevingsdiensten verricht. 

P&O s te lse l taak 
Binnen het Gelders stelsel zijn afspraken gemaakt om te komen tot één arbeidsmarkt voor de 
Gelderse Omgevingsdiensten. Daarnaast is afgesproken dat de Gelderse diensten samen één 
functieboek ontwikkelen. De ODA heeft de coördinatie van deze taken op zich genomen. Inmiddels 
is duideli jk dat de ontwikkel ing van personeelsbeleid en het hanteren van vergel i jkbare 
arbeidsvoorwaarden een belangrijke en structurele taak is die voor het gehele stelsel gecoördineerd 
moet worden uitgevoerd. Daarom is P&O inmiddels als stelseltaak gedefinieerd en bij de ODA 
belegd. 

Coördinatie van B S B m (Bestuur l i j ke Straf Besch ikk ing mil ieu) 
De bevoegdheid voor de BSBm is toebedeeld aan de directeuren van de omgevingsdiensten en 
wordt uitgevoerd door BOA's. Om te kunnen volden aan de kwaliteitscriteria wordt ook hier 
samengewerkt in het stelsel (zie ook programma Handhaving). Deze stelseltaak is eind 2013 
belegd bij omgevingsdienst Noord Veluwe. 
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IV. Financiële uitkomsten 

1. A lgemeen 
De Omgevingsdienst Achterhoek verkr i jgt haar inkomsten vooral uit bi jdragen van de deelnemende 
partners. Daarnaast hebben de provincie Gelderland en de regio Achterhoek bijgedragen in een 
aantal specifieke kosten zoals veiligheid en archeologie (Regio Achterhoek) en overhead en 
complexe vergunningverlening (Provincie Gelderland). 
Tijdens de begrotingsvoorbereiding in maart 2013 bleek de in de Gemeenschappeli jke Regeling 
vastgelegde verdeelsleutel onvoldoende aan te sluiten bij de geformuleerde uitgangspunten in het 
Bedrijfsplan dat de bijdragen zoveel mogel i jk zi jn gestoeld op de door de deelnemers ingebrachte 
taken en format ie. 
Reden derhalve de verdeelsleutel te wi jz igen. Het Algemeen Bestuur heeft daartoe besloten zijn 
zijn vergadering van 2 oktober 2013. 
Kern van de wijziging is dat de nieuwe verdeelsleutel meer recht doet aan de door de partners 
ingebrachte taken en format ie. 

2. Financiële resul taten 
Onderstaand de financiële resultaten over 2013 (periode april t / m december) met toel icht ing. 

Omschr i jv ing 
2 0 1 3 

Begrot ing 
2013 

Real isat ie Voordelig Nadelig 

L A S T E N 
1 Loonkosten etc. € 3.305.000 € 3.093.000 € 212.000 

l a Vacatureruimte € 244.000 € 0 € 244.000 

2 Personeel van derden € 216.000 € 94.000 € 122.000 

3 Bovenregionale taken € 367.000 € 379.000 € 12.000 

4 Organisatie ondersteuning € 414.000 € 382.000 € 32.000 

5 Bedrijfsvoeringskosten € 0 € 75.000 € 75.000 
Totaal lasten € 4 . 5 4 6 . 0 0 0 € 4 .023 .000 e 610.000 € 8 7 . 0 0 0 

BATEN 

6 Bijdragen van derden € 538.000 € 538.000 

6a Detacheringen € 0 € 56.000 € 56.000 

7 Bijdragen deelnemers € 4.008.000 € 3.876.000 € 132.000 

Totaal Baten € 4 . 5 4 6 . 0 0 0 C 4 .470 .000 € 5 6 . 0 0 0 € 132 .000 

Sa ldo € 0 C 4 4 7 . 0 0 0 € 6 6 6 . 0 0 0 € 2 1 9 . 0 0 0 

Toel icht ing f inanciële resul ta ten 
L A S T E N 

1. Loonkosten 
De loonkosten hebben over 2013 € 212.000 minder bedragen dan begroot. 
Belangrijkste oorzaken: 

Loonsommen € 139.000 

Opleidingen € 61.000 

Reiskosten € 12.000 

Totaal € 2 1 2 . 0 0 0 
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l a . Vacatureru imte 

Aan vacatureruimte is € 244.000 geraamd. Hierop zijn in 2013 geen uitgaven gedaan. 

2. Personee l van derden 

Onder personeel van derden zijn begrepen de inhuur van personeel voor onder meer 
mil ieucontroles en specialistische advisering alsmede de detachering van een (provinciaal) 
medewerker. Van de geraamde € 216.000 is € 94.00 uitgegeven. 

3. Bovenregionale taken 
Met de uitvoering van de bovenregionale taken waren in 2013 de volgende kosten gemoeid. 

Bovenregionale taak Belegd bij Begrot ing Real isat ie 
Programmatische taken 

Kwaliteit en coördinatie stelsel OD De Vallei € 17.000 € 19.000 
Ketentoezicht OD Rivierenland € 38.000 € 39.000 

Portaal en kenniscentrum OD Veluwe en IJssel € 58.000 € 59.000 
Complexe vergunningverlening OD Nijmegen € 254.000 € 262.000 
Totaal € 367.000 € 379.000 

De werkeli jke uitgaven hebben € 12.000 meer bedragen dan geraamd, met name complexe 
vergunningverlening (€ 8.000). 

4. Organisat ie ondersteuning 
De ODA concentreert zich op haar kerntaken en verricht zelf geen ondersteunende taken. 
De organisatie ondersteunende taken zijn in 2013 afgenomen van de ODA partners. 
Per ondersteunende taak zijn (in het bedri jfsplan) normen afgesproken bijvoorbeeld per 
medewerker of per werkplek. 
De financiële verantwoording over de organisatie ondersteuning ziet er als volgt ui t : 

Onders teunende d iensten Belegd bij Begroot Real isat ie 
Financieel (beheer en beleid) Berkeiland € 89.000 € 55.000 
Post en archief, huisvesting, facilitair, telef. Bronckhorst € 152.000 € 142.000 
Informatisering en automatisering Doetinchem € 81.000 € 74.000 
Personeel Lochem € 81.000 € 81.000 
Bestuurli jk - juridisch Oude IJsselstreek € 0 € 19.000 

Communicatie Winterswijk € 11.000 € 11.000 
Totaal € 414.000 € 3 8 2 . 0 0 0 

Toel icht ing 
In de raming voor Berkelland zijn ook de verzekerings- en accountantskosten begrepen. 
Deze kosten heeft de ODA voor eigen rekening genomen. 
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Bedr i j fsvoer ingskosten 

Bedr i j fsvoer ingskosten Begroot Real isat ie 
€ 0 € 75 .000 

Toel icht ing 
In de begroting was geen raming opgenomen voor bedri j fsvoeringskosten. 
Deze zijn in 2013 noodzakeli jkerwijs wel gemaakt. Daarbij moet worden gedacht aan: 
accountantskosten (€ 12.500); kosten verzekeringen (€ 11.000) ; abonnementen en contributies 
(€ 6.000);telefoonkosten (€ 5.000), representatie, licenties, catering en kantoorart ikelen 
(€ 25.000) . 

BATEN 

5. Bi jdragen van derden 
De bijdragen van derden bestaan deels uit afgesproken bijdragen van de Regio Achterhoek voor 
externe veiligheid en archeologie en van de provincie Gelderland voor overhead en 
inrichtinggebonden taken (die worden uitgevoerd door de Omgevingsdienst Ni jmegen). 

Omschr i jv ing Begroot Real isat ie 
Regio Achterhoek Externe veil igheid en Archeoloog € 131.000 € 131.000 
Provincie Gelderland Overhead € 197.000 € 197.000 
Provincie Gelderland Inr icht inggebonden taken € 210.000 € 210.000 
Subtotaal C 538.000 € 538.000 

6 a . Detacher ingen 

Detacher ingen Begroot Real isat ie 
€ O € 56 .000 

Toel ichting 
Het afgelopen jaar zijn enkele medewerkers van de ODA elders gedetacheerd geweest. 
Dit heeft geleid tot extra baten. 

6. Bi jdragen dee lnemers 
De bijdragen van de deelnemers exclusief de hiervoor genoemde bijdragen van de Regio 
Achterhoek en de Provincie Gelderland zijn voor 2013 begroot op € 4.008.000 (zie hieronder). 
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Deelnemer Bijdrage 
o.b.v. 

werkeli jke 

loonsom 

Bijdrage 
inhuur 

per 
individuele 
deelnemer 

Bijdrage in 

overhead 
o.b.v. 

aandeel 
FTE 

Apart in 
rekening 

te brengen 
Regio A. 

Provincie, 
ODRN 

Totale 
bijdrage 

2013 

April t / m 
dec 

2013 

Aalten 235.367 6.000 76.083 317.449 238.087 
Berkeiland 860.756 25.000 244.216 1.129.972 847.479 
Bronckhorst 372.926 0 120.417 493.343 370.007 
Doetinchem 378.212 0 108.770 486.982 365.237 
Lochem 280.406 0 95.244 375.650 281.737 
Montferland 165.026 34.858 52.600 252.484 189.363 
Oost Gelre 258.767 66.859 88.293 413.920 310.440 
Oude 
IJsselstreek 401.066 129.500 114.594 645.160 483.870 
Winterswijk 292.696 17.050 89.421 399.167 299.375 
Zutphen 244.648 9.000 77.773 331.421 248.566 
Provincie 498.421 0 0 498.421 373.816 
Subtotaal 3.988.291 288.267 1.067.412 O 5.343.970 4.007.977 
Overhead 
provincie 262.173 262.173 196.630 
Regio 
Achterhoek 174.793 174.793 131.095 
ODRN 280.811 280.811 210.608 
Totaal 3 .988 .291 2 8 8 . 2 6 7 1 .067.412 7 1 7 . 7 7 7 6 .061 .747 4 .546 .310 

De daadwerkeli jke bijdragen hebben € 3.876.000 belopen (€ 132.000 minder) . 
In de loop van 2013 heeft een restitutie plaatsgevonden aan de gemeente Oude IJsselstreek 
(€ 106.000) wegens ten onrechte ingebracht budget voor specialistische inhuur en minder 
formatie- inbreng en € 26.000 aan de gemeente Montferland wegens ten onrechte ingebracht 
budget voor eveneens specialistische inhuur. 

18 
Jaarverslag en Jaarrekening 2013 Omgevingsdienst Achterhoek 



VI Paragrafen 

In le id ing 
In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor 
provincies, gemeenten en hun gemeenschappeli jke regelingen. Deze zijn niet allemaal relevant 
voor de Omgevingsdienst Achterhoek. Om die reden zijn de paragrafen lokale heff ingen, 
grondbeleid en verbonden part i jen achterwege gelaten. 

De volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld: 

1. Bedrijfsvoering 
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
3. Financiering 

4. Onderhoud kapitaalgoederen 

1. Paragraaf Bedrijfsvoering 

Algemeen 

Na 9 maanden staat er versneld een andere organisatie dan in het bedrijfsplan was voorzien. Eind 
2013 waren er bijna 70 medewerkers in dienst bij de ODA, waarvan 1 gedetacheerd vanuit een 
partner. 
Slechts enkele maanden vóór de start van de ODA is besloten tóch alle medewerkers vanaf 1 april 
2013 in dienst te laten treden bij de ODA. Op de formatie van de regio als geheel maakt dit niets 
uit. Deze wijziging vroeg vanaf het begin wel een andere aansturing en 
(management)verantwoording. 
We kri jgen steeds scherper in beeld over welke kennis we beschikken en hoe die het beste is te 
benutten. De ODA is een lerende netwerkorganisatie. De beschikbare kennis wordt in principe 
Achterhoekbreed ingezet. Daarbij loopt de ODA tegen praktische knelpunten aan die vertragend of 
soms tegengesteld werken op de beoogde efficiëntieslagen. 

Gaandeweg 2013 bleek dat de ODA met behulp van de voorziene middelen niet of niet voldoende 
efficiënt kan werken en op onderdelen niet voldoende in control kan zijn zoals dat van een 
efficiënte organisatie mag worden ver lengdd. De keuze voor het werken in de cloud bleek vaak 
onmogeli jk. Door de keuze voor de ODA-account vanuit Doetinchem is het werken ' in de cloud' 
verbeterd, maar niet voldoende efficiënt. Het werken met verlengde kabels bl i jkt in de volle 
breedte inefficiënt. Medewerkers liepen en lopen tegen tal van problemen aan die slechts 
gedeelteli jk en met grote moeite kunnen worden opgelost. Een aantal basale zaken bli j ft lastig te 
realiseren. 

Een light versie van een zaaksysteem Gelderland breed is uiteindeli jk niet actief geworden. De 
verwachting was dat dit systeem met enige aanpassingen voor de ODA geschikt zou kunnen 
worden gemaakt om - samen met de verschillende VTH-systemen bij de partners - o.a. als 
managementtool zicht te bieden op de productie en de stand van zaken. ODA heeft daarom een 
eenvoudig beheerssysteem opgezet wat gedeeltel i jk voorziet in de behoefte. Het is risicovol en 
voldoet niet aan de minimaal te stellen eisen. Daarnaast kunnen we qua archief niet voldoen aan 
wet- en regelgeving. 

Met het huidige systeem van verlengde kabels kunnen de ambit ies om te komen tot een efficiënte 

organisatie, zoals bedoeld in het bedri j fsplan, niet worden gehaald. 2013 heeft ons geleerd dat er 
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vanuit het Gelders stelsel de komende jaren geen Gelders VTH-systeem zal komen. Weliswaar 
heeft de provincie financiële middelen beschikbaar gesteld om voor de toekomst een oplossing te 
bieden maar dat beperkt zich in eerste aanleg tot ondersteuning van de stelseltaken. De meeste 
Gelderse omgevingsdiensten hebben inmiddels zelf al geïnvesteerd in een eigen VTH-oplossing 
zodat ook daar alleen al vanwege de net begonnen afschri jvingstermijnen geen directe belangen 
zijn voor een centraal VTH-systeem voor het stelsel. 

We zijn gestart met het opstellen van een informatiebeleidsplan met als doel met een goede 
informatievoorziening de primaire processen van de ODA naar een hoger plan te t i l len. Het plan 
dient als basis om partners een keuze te laten maken over het investeren in de omgevingsdienst 
om hiermee de doelstell ingen ervan (efficiency, effectiviteit etc.) te kunnen realiseren. 

Format ie en Personee l 
Hieronder een overzicht van de vaste formatie van de ODA per 31 december 2013 (in aantallen 
f te ) . 

1-4-2013 31-12-2013 

57,81 f te 63,21 f te 

De toename met 5,4 f te is een gevolg van het feit dat de medewerkers van de gemeente 
Oude IJsselstreek eerst per 1 ju l i 2013 in dienst zijn getreden van de ODA. 

Medezeggenschap 
In de opstartfase zijn de medewerkersbelangen behartigd door de BOR/BGO. Hierin hadden 
medewerkers zitt ing vanui t de latende organisaties. Na de oprichting in april 2013 zijn er 
verkiezingen georganiseerd en is er een ondernemingsraad geformeerd van 5 leden. In september 
heeft de OR een trainingsprogramma doorlopen en inmiddels zijn de overleggen tussen OR en 
bestuurder gestart. De OR heeft al op een aantal voorstellen advies gegeven of ermee ingestemd. 
Begin 2014 is het Georganiseerd Overleg van de ODA gestart. Op het niveau van het stelsel zi jn 
afspraken gemaakt om rond arbeidsvoorwaarden zoveel mogeli jk centraal te regelen voor de 
Gelderse Omgevingsdiensten. Het GO heeft daarvoor mandaat gegeven aan de leden die zitt ing 
hebben in het CGO (Centraal Georganiseerd Overleg). Het nieuwe CGO is in januar i 2014 gestart. 
Vanuit werkgeverskant zijn 3 bestuurders gemandateerd door de besturen van de 
omgevingsdiensten om namens hen te onderhandelen in het CGO. In de aanloopfase naar de 
omgevingsdiensten heeft een dergeli jk mandaat goed gewerkt om tot een Gelders Sociaal Plan te 
komen. Daarom is er alle vertrouwen dat deze werkwijze voor de toekomst zal werken. 

Overleg met ambte l i jke opdrachtgevers : 
Naast overleg in het dageli jks bestuur en het algemeen bestuur vindt maandeli jks overleg plaats 
met de ambtel i jke opdrachtgevers over tal van onderwerpen. Hier worden algemene onderwerpen 
afgestemd en algemeen geldende (werk) afspraken gemaakt. 
Met het Directeuren Netwerk Achterhoek is in 2013 enkele keren gesproken over 
bedri j fsvoeringsaangelegenheden. 
In 2013 heeft o.a. over de begroting 2013 en 2014 overleg plaatsgevonden met de financiële 
beleidsmedewerkers van de partners. 

In t rane t 
In t ranet is cruciaal voor een fysieke netwerkorganisatie zoals de ODA. De medewerkers werken op 
verschillende locaties en de organisatie dr i j f t op samenwerking en communicat ie. 

20 

Jaarverslag en Jaarrekening 2013 Omgevingsdienst Achterhoek 



In eerste instantie zou het intranet worden ontwikkeld binnen de website. Helaas bood de website 
te weinig mogeli jkheden en voldeed niet aan de behoefte die de ODA heeft. 
Uiteindelijk hebben we besloten zelf het intranet te ontwikkelen. In september 2013 is gestart met 
het opzetten van intranet via Pleio (www.odachterhoek.pleio.nl) . Sinds 17 oktober is het intranet 
operationeel en kan informatie op allerlei terreinen worden gedeeld. 

Organisat ie ondersteuning 
De organisatie ondersteunende taken zijn in 2013 afgenomen van de ODA partners, door het 
inlenen van medewerkers of het uitvoeren van diensten. Voor 2013 is onderstaand bij de partners 
afgenomen: 

Onders teunende d ienst Belegd bij 
Financieel (beheer en beleid) Berkelland 

Post en archief Bronckhorst 

Facilitair Bronckhorst 

Huisvesting Bronckhorst 

Telefonisch informatiepunt Bronckhorst 

Informatisering en automatisering Doetinchem 

Personeel (salarisadministratie en organisatie, excl. beleid) Lochem 

Bestuurl i jk - juridisch Oude IJsselstreek 

Communicatie Winterswijk 

Op basis van offertes van partners werd medio 2013 duideli jk dat de geoffreerde kosten de in het 
bedrijfsplan gehanteerde normbedragen aanzienli jk zouden overschri jden. Daarnaast was in een 
aantal ondersteunende taken niet voorzien. Ook groeide het besef dat de wijze waarop de 
organisatie ondersteuning was georganiseerd niet alt i jd even efficiënt is. Daarom heeft het bestuur 
opdracht gegeven tot een onderzoek dat is uitgevoerd door Langedijk SWO. Dit heeft geresulteerd 
in de 'Rapportage scenario's ondersteunende diensten ODA'. Op basis hiervan heeft het algemeen 
bestuur op 18 december 2013 besloten de organisatie ondersteuning onder te brengen bij één 
partner in de Gemeenschappeli jke Regeling. 

Het offertetraject daartoe aan de hand van een programma van eisen is inmiddels gestart. 

Ziekteverzu im 

Het ziekteverzuimpercentage voor de periode 1 april tot en met 31 december 2013 bedraagt voor 
de ODA 3,26 %. 
Ver lo fs tuwmeer 
Met de start van de ODA heeft een aantal medewerkers een stuwmeer aan verlof meegenomen 
vanuit de latende organisaties. Met de partners vindt nu overleg plaats over een oplossing. 

BTW 
De ODA heeft samen met de 6 andere Gelderse omgevingsdiensten geopteerd voor het (BTW) 
ondernemerschap. Dit betekent dat alle BTW voor de ODA verrekenbaar is (géén kostenpost voor 
de ODA).Bij een (alsmaar) toenemende "BTW-druk" kan dat gevolgen hebben voor de deelnemers 
in relatie to t het BTW-Compensatie fonds. We houden "vinger aan de pols". 
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2. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Het weerstandsvermogen is een buffer om ontwikkel ingen waarmee geen rekening is gehouden, op 
te vangen. In algemene zin bestaat het weerstandsvermogen uit de algemene reserve en de 
stelpost onvoorzien. 
Aangezien geen raming is opgenomen voor onvoorziene uitgaven beperkt het weerstandsvermogen 
zicht tot de reserves. De Omgevingsdienst Achterhoek heeft (nog) geen (algemene) reserves 
waardoor het weerstandsvermogen van de ODA op dit moment nihil is. 

Weers tandscapac i te i t 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogeli jkheden om niet begrote kosten, die 
onverwachts en substantieel z i jn , te kunnen opvangen. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van 
de omgevingsdienst kunnen slechts de reserves worden gerekend. 

R e s e r v e s 
In artikel 30 van de gemeenschappeli jke regeling is bepaald dat een batig saldo van de begroting 
of jaarrekening wordt toegevoegd (impliciet) aan de reserves tot een max imum van 2 ,5% van de 
jaarl i jkse exploitatielasten of € 500.000 en wel de laagste van deze twee. 
Het beschikken over reserves is voorbehouden aan het algemeen bestuur. 

Ris ico 's 
De jaarrekening kent een aantal risico's waarvan de belangrijkste z i jn : 
1. Ondersteunende diensten 

Het Algemeen Bestuur heeft op 18 december 2013 besloten de ondersteunende diensten onder 
te brengen bij één van de deelnemers in de Gemeenschappeli jke Regeling. 
Inmiddels is een offertetraject gestart. 
Het is niet uitgesloten dat de ODA uiteindelijk met hogere kosten wordt geconfronteerd dan 
thans in de begroting / jaarrekening opgenomen. 

2. Loon- en prijsontwikkelingen 
De cao voor gemeenteambtenaren liep tot 31 december 2012. Voor 2013 (en volgende jaren) 
moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. Het is nog onzeker welke gevolgen dit heeft voor 
de ODA. 

3. Risico's taakuitvoering. 
Hieronder verstaan we het risico van aansprakeli jkstell ing bij de reguliere taakui tvoer ing. Een 
groot deel van dit risico is verzekerd door middel van de reguliere verzekeringen (wettel i jke 
aansprakeli jkheid, bestuurdersaansprakeli jkheid e t c ) . 

4. Werkkostenregeling 
Naar verwachting treedt op 1 januari 2015 de werkkostenregeling in werking. 
Deze regeling begrenst het maximaal te besteden bedrag aan onbelaste vergoedingen en 
verstrekkingen voor de werknemers. Boven de vr i je ruimte is loonbelasting verschuldigd. 
Ook deze regeling kan financiële gevolgen hebben voor de loonkosten. We gaan daar 
vooralsnog echter niet vanuit . 

5. Decentralisatie provinciale taken 
Met ingang van 2014 worden gemeenten (lees: de omgevingsdiensten) met uitzondering van 
een enkele categorie, bevoegd gezag ten aanzien van de provinciale vergunning plichtige 
bedri jven. 

Tot en met 2013 ontvangt de ODA de hiermee gepaard gaande gelden rechtstreeks van de 
provincie. Met ingang van 2014 worden deze gelden door middel van een integratie uitkering 
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uit het Gemeentefonds aan de gemeenten toebedeeld. Het is zaak dat de gemeentebesturen 
deze gelden ter beschikking stellen aan de ODA. 

6. Verlofstuwmeer 
Een f l ink aantal medewerkers is per 1 apr i l 2013 ove rgekomen van de deelnemers in de 
gemeenschappel i jke regel ing met een s tuwmeer aan ver lof . Hiervoor moet een oplossing 
worden gevonden hetz i j u i tbeta l ing van dan wel opnemen b innen de regels van de CAR-
UWO / Gelders Sociaal Plan. In beide geval len zal compensat ie moeten plaatsvinden vanu i t 
de latende organisat ies, hetz i j in ge ld , hetz i j v ia de ingebrachte taken van de par tner . In 
2014 zal het over leg m e t de desbetref fende par tners worden opgestar t . 

Niet alle risico's komen tegel i jk voor. Ook zijn de gevolgen van de risico's niet alt i jd maximaal. 
De genoemde risico's kunnen wellicht deels binnen de begroting worden opgevangen, maar het kan 
ook dat een beroep op de deelnemers moet worden gedaan. 

3. Paragraaf Financiering 

De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) verpl icht de gemeenschappeli jke regeling 
richtl i jnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico's die daaraan zijn 
verbonden. Hiervoor heeft het algemeen bestuur op 7 november 2012 een treasurystatuut 
vastgesteld. 

T r e a s u ryf u nctie 
De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende financiële diensten die de 
gemeente Berkeiland voor de Omgevingsdienst Achterhoek verr icht. 

Ris icobeheer 
Om de risico's eenvoudig te beheersen, zet de ODA alleen gelden uit bij en t rekt de ODA alleen 
gelden aan van de gemeente Berkeiland, tegen gangbare marktconforme condities. 

Kasgeld l imiet 
De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden voorzien 
in de vorm van kort lopende middelen. Volgens de Wet Fido bedraagt de kasgeldlimiet 8 ,2% van het 
totaal van de primitieve begroting (€ 4.546.000) . De kasgeldlimiet bedraagt dan € 373.000. Deze 
is in 2013 niet overschreden. 

4. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 

Kapitaalgoederen zijn aankopen die een meerjar ig gebruik dienen en die we meestal aanduiden als 
investeringen. Artikel 3 van de financiële verordening bepaalt dat nieuwe investeringen in de 
begroting moeten worden vermeld. 
Mocht de Omgevingsdienst Achterhoek met investeringen worden geconfronteerd dan hanteren we 
de volgende afschr i jv ingstermi jnen. 

ICT hardware: 5 jaar 
ICT technische software: 3 jaar 
ICT overige software: 5 jaar 
Dienstvervoermiddelen: 7 jaar 

Overigens bepaalt de financiële verordening (art ikel 6) dat materiële vaste activa met economische 
waarde annuïtair worden afgeschreven. 
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JAARREKENING 2013 

• Balans per 31 december 2013 

• Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

• Toelichting op de balans 

• Overzicht van baten en lasten 

• Toelichting op overzicht van baten en lasten 
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Balans per 31 december 2013 
Bedragen x € 1.000 

ACTIVA Ultimo 2013 

Vaste activa 0 
Totaal vaste activa O 

Vlottende activa 
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: 

Vorderingen op openbare lichamen 
Rekening courant verhouding met het Rijk 
Overige vorderingen 

301 
1.050 

29 
1.380 

Liquide middelen: 
Bank- en girosaldi 118 

118 
Overlopende activa: 

Vooruitontvangen kosten 
Nog te ontvangen bedragen 

Totaal vlottende activa 1.498 

TOTAAL ACTIVA 1.498 

PASSIVA 

Vaste Passiva 
Eigen vermogen: 

Algemene reserve 
Nog te bestemmen resultaat 

100 
347 

Totaal vaste passiva 447 

Vlottende Passiva 
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar: 

Bank- en girosaldi 
Crediteuren 
Overige schulden 

476 

Overlopende passiva 
Vooruitontvangen bedragen 
Nog te betalen bedragen 575 

Totaal vlottende passiva 1.051 

TOTAAL PASSIVA 1.498 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

In le id ing 
Deze jaarrekening is samengesteld met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft. 

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis 
van historische kosten. Tenzij anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de 
nominale waarden. 
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en 
r is ico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden als last genomen 
indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. 
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaar l i jks vergeli jkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. 

BALANS 

ACTIVA 

Vlottende act iva 

Overlopende activa 

De overlopende activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

PASSIVA 
Resultaatbepalingsg rondslagen 
De exploitatielasten van de Omgevingsdienst Achterhoek bestaan hoofdzakeli jk uit 
bedri j fsvoeringskosten. 
Er is geen sprake van een rechtstreeks risico voor de Omgevingsdienst omdat de deelnemers in de 
Gemeenschappeli jke Regeling uiteindelijk garant staan voor de bijdragen aan de ODA. 
De verdeling van de kosten vindt plaats op basis van de afgesproken verdeelsleutel. 
Voor 2013 is de verdeelsleutel: 

de loonkosten op basis van de ingebrachte loonsommen (inclusief vacatureru imte) ; 
de overhead op basis van het aantal ingebrachte fte's en 
de (specialistische inhuur) op basis van de door de deelnemers ingebrachte budgetru imte voor 
(specialistische) inhuur. 

Vlottende p a s s i v a 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Over lopende p a s s i v a 
Deze passiva worden tegen de nominale waarde opgenomen. 
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Toelichting op de balans 

Activa 

Vlottende act iva 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
Vorderingen op openbare lichamen (€ 301.000) 
Betreffen afrekeningen met hoofdzakeli jk de Provincie Gelderland en de Regio Achterhoek van de 
deelnemers bijdrage 2013 (€ 73.000) en afrekening opstartkosten van de Omgevingsdienst 
(€ 216.000) met de deelnemers in de gemeenschappeli jke regeling. 

Rekening courant verhouding met het Rijk (€ 1.050.000) 
Saldo tegoed Ministerie van Financiën in kader schatkistbankieren € 1.050.000 

Overige vorderingen (€ 29.000) 
Gemeente Winterswi jk: advisering RO-taken. 

Liquide middelen 
Bank- en girosaldi C€ 1.168.000) 
Saldo tegoed BNG per 31-12-2013: € 118.000 

Passiva 

V a s t e p a s s i v a 

Eigen vermogen 

Algemene reserve (€ 100.000) 
Verplichte vorming / toevoeging aan de algemene reserve op grond van artikel 30 van de 
gemeenschappeli jke regeling, zijnde 2 ,5% van de exploitatielast 2013 (€ 4.024.000) . 

Nog te bestemmen resultaat (€ 347.000) 
De jaarrekening 2013 sluit met een batig saldo van € 447.000. 
Hiervan wordt verplicht € 100.000 toegevoegd aan de algemene reserve. 
Over het restant zijnde € 347.000 zal het algemeen bestuur van de ODA nog een besluit nemen. 

Vlottende p a s s i v a 

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 

Crediteuren (€ 476.000) 
Betreffen diverse reguliere crediteuren, waarvan de belangri jkste zi jn: 

Belastingdienst (omzetbelast ing) € 140.000 
Gemeente Doetinchem, organisatie ondersteuning € 111.000 
Gemeente Berkelland, organisatie ondersteuning € 97.000 

- Omgevingsdienst Veluwe IJssel, bi jdrage 2 e t / m 4 e kwartaal 2013 € 70.000 
- Diversen € 58.000 
Totaal € 476.000 
Inmiddels zijn alle crediteuren betaald (14-2-2014) . 
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Overlopende passiva 

Nog te betalen bedragen (€ 575.000) 
De belangri jkste nog te betalen bedragen: 

Belastingdienst, loonheffing € 158.000 
Gemeente Oude Dsselstreek, detachering 2 e kwartaal 2013 € 98.000 
Gemeente Bronckhorst, organisatie ondersteuning € 70.000 

- ABP, afdrachten december 2013 € 65.000 
Restitutie gemeente Montferland € 26.000 
Restitutie gemeente Oude Dsselstreek € 23.000 
Diversen € 135.000 

Totaal € 575.000 

Inmiddels is het merendeel van de Nog te betalen bedragen afgewikkeld (14-2-2014) . 

Overzicht van belangri jke gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven 
over de feitel i jke situatie per balansdatum maar wel financiële consequenties hebben in het 
nieuwe boekjaar 

Organisat ie ondersteuning 
De organisatie ondersteuning aan de ODA (personeel, f inanciën, huisvesting, facilitair, I&A, 
communicat ie, bestuurl i jk- jur idisch) is belegd bij verschillende deelnemers in de 
gemeenschappeli jke regeling. 
Het algemeen bestuur van de ODA heeft op 18 december 2013 besloten hiervan af te stappen en 
de organisatie ondersteuning onder te brengen bij één van de deelnemers in de 
gemeenschappeli jke regeling. Inmiddels is daartoe een offertetraject gestart. 
De financiële consequenties hiervan zijn op dit moment nog niet te overzien. 

I n f o r m a t i s e r i n g / Automat iser ing 
De ODA is gestart met het opstellen van een informatiebeleidsplan met als doel met een goede 
informatievoorziening de primaire processen van de ODA naar een hoger plan te t i l len. Het plan 
dient als basis om partners een keuze te laten maken over het investeren in de omgevingsdienst 
om hiermee de doelstellingen ervan (efficiency, effectiviteit etc.) te kunnen realiseren. 
De financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend. 

Decentra l isat ie provinciale bevoegdheden 
Per 1 januar i 2014 is een wetswijziging van kracht geworden, als gevolg waarvan de bevoegdheid 
voor een deel van het provinciale bedri jvenbestand Wabo over gaat naar de gemeenten. De 
provincie bl i j f t alleen bevoegd gezag voor de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware 
Ongevallen) en IPPC-bedrijven ( Integrated Pollution Prevention and Control) , die nu reeds onder 
de provinciale bevoegdheid val len. 
De overdracht van de bevoegdheden van de Provincie heeft ook gevolgen voor de geldstromen. De 
(rechtstreekse) bijdragen van de provincie ( loonsom, overhead, complexe vergunningver lening) 
komen te vervallen en hiervoor komt een uitkering via het gemeentefonds aan de gemeenten in de 
plaats. Duidelijk is inmiddels dat er nadeel Omgevingsdiensten / gemeenten zijn en voordeel 
Omgevingsdiensten /gemeenten. Op provinciaal niveau moet de herverdeling van de gelden 
budgettair neutraal verlopen. De provincie neemt het init iatief voor (nader) overleg. 
De precieze financiële consequenties zijn nog niet in beeld. 
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Overzicht van baten en lasten 

De begrote lasten en baten zijn over de beide programma's verdeeld naar gelang van de format ie-
omvang voor enerzijds "Toetsing en Vergunningver lening" en anderzijds "Toezicht en Handhaving". 
De gerealiseerde lasten en baten zijn eveneens op gelijke wijze over beide programma's verdeeld. 

Bedragen x 
C 1.000 

Begroting Realisatie Afwijking begroting 

Programma Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Toetsing en 
Vergunningverlening 

1.867 1.867 0 1.648 1.833 185 219 -34 185 

Toezicht en Handhaving 2.679 2.679 0 2.375 2.637 262 304 -42 276 
Subtotaal 4.546 4.546 0 4.023 4.470 447 523 -76 447 
Mutaties reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totaal 4.546 4.546 0 4.023 4.470 447 523 -76 447 
Voordelig resultaat voor 
bestemming 

0 447 

Bestemming 100 
Voordelig resultaat 
(Nog te bestemmen) 

347 

Toelichting overzicht van baten en lasten 

LASTEN (C 5 2 3 . 0 0 0 voordel ig) 

Loonkosten (€212.000 voordelig) 

Bestaan uit loonsommen, opleidingskosten en dienstreizen. 
Loonsommen vallen mee vanwege gedurende het gehele jaar begrote maar slechts gedeeltel i jk 
uitbetaalde vakant ie-ui tker ing. Ook opleidingskosten en dienstreizen zijn (enigszins) meegeval len. 
Het voordeel is eenmalig. 

WNT (Wet Normering bezoldiging topfunct ionar issen publieke en semipubl ieke s e c t o r ) 
Op 1 januar i 2013 is de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke 
sector (WNT) in werking getreden. Per genoemde datum is de Wet Openbaarmaking uit Publieke 
middelen gefinancierde Topinkomens (WOPT) komen te verval len. 
De WNT regelt dat topfunctionarissen in de (semi)publ ieke sector niet meer mogen verdienen dan 
130% van het salaris van een minister. Dit wordt normering van topinkomens genoemd. 
De WNT-norm voor 2013 is € 228.599. 
In 2013 zijn door de ODA geen salarissen betaald die boven deze norm ui tkomen. 
De leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van de ODA vallen onder het begrip 
topfunctionaris als bedoeld in de WNT, maar ontvangen van de ODA geen bezoldiging. 
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Topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen en toezichthouders 

Naam Functie(s) Aard van de Naam Beloning Belast Werkgever Datum Datum Omvang Interim 

orgaan waar functie bare s-deel van aanvang einde dienst-

functie wordt vaste en voorzie dienst dienstverba tverband 

bekleed variabele 

onkos-

ten-

vergoe-

ding 

ningen ten 

behoeve 

van 

beloningen 

betaalbaar 

op termijn 

verband In 

het 

boekjaar 

nd in het 

boekjaar,) 

(If) FTE) 

Omgevings
dienst 
Achterhoek 

Directeur Top-
Functionaris 

Ing. P.G.M. van 
Oosterbosch 

€ 53.745,40 € 0 €9.670,86 1-4-2013 N.v.t. 0,89 Nee 

Idem DB-lid idem T. Kok € 0 

Idem DB-lid Idem F. Wissink e o 

Idem DB-lid Idem H. la Rose € 0 

Idem AB-lid Idem T. Kok € 0 

Idem AB-lid Idem L Scharenborq € 0 

Idem AB-lid Idem A.Spekschoor € 0 

Idem AB-lid Idem P. Drenth € 0 

Idem AB-lid Idem F. Wissink € 0 

Idem AB-lid Idem V.Van Uem € 0 

Idem AB-lid Idem W. Rijnsaardt € 0 

Idem AB-lid Idem T. van Beem € 0 

Idem AB-lid Idem H. la Rose € 0 

Idem AB-lid Idem A.Traaq € 0 

Het normenkader rondom de "Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en 
Semipublieke Sector (hierna :WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse 
Zaken en Koninkri jksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000106049 en de Regeling van de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkri jksrelaties van 26 februari 2014, nr. 2014-0000 
104920. De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel 
aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de 
mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 
18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. 

Vacatureruimte (€244.000 voordelig) 
Het budget voor vacatureruimte is onbenut gebleven. Daarentegen zijn wel kosten gemaakt voor 
inhuur van (specialistisch) personeel (Personeel van derden); het voordeel is eenmal ig. 

Personeel van derden (€ 122.000voordelig) 
Budget is in 2013 gedeelteli jk aangewend. 

Verwachting is dat dit budget in de toekomst jaar l i jks volledig zal worden benut. 

Organisatie ondersteuning (€32.000 voordelig) 

De kosten voor de organisatie ondersteuning zijn in 2013 enigszins meegevallen omdat de ODA 
accountantskosten en verzekeringskosten voor eigen rekening neemt. Dit voordeel is structureel . 
Bedrijfsvoeringskosten (€ 75.000 nadelig) 
In de begroting was geen raming opgenomen voor bedri j fsvoeringskosten. 
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Deze zijn in 2013 noodzakeli jkerwijs wel gemaakt. Daarbij moet worden gedacht aan: 
accountantskosten (€ 12.500); kosten verzekeringen (€ 11.000); abonnementen en contributies 
(€ 6.000);telefoonkosten (€ 5.000), representatie, licenties, catering en kantoorart ikelen 
(€ 25.000) . Deze kosten zijn structureel. 
Bovenregionale taken( € 12.000 nadelig) 
De bijdrage aan de Omgevingsdienst Regio Nijmegen voor uitvoering van de complexe 
vergunningverlening heeft € 12.000 meer bedragen dan begroot. Hierover zijn in het provinciale 
stelsel afspraken gemaakt. De toename is structureel. 

BATEN (€ 76 .000 nadel ig) 

Detacheringen(€ 56.000 voordelig) 

Betreffen vergoedingen voor niet begrote baten wegens uitleen van personeel. 

Bijdragen deelnemers (€ 132.000 nadelig) 

De daadwerkeli jke bijdragen hebben € 3.876.000 belopen (€ 132.000 minder dan begroot) . 
In de loop van 2013 heeft een restitutie plaatsgevonden aan de gemeente Oude IJsselstreek 
(€ 106.000) wegens ten onrechte ingebracht budget voor specialistische inhuur en minder 
formatie- inbreng en € 26.000 aan de gemeente Montferland wegens ten onrechte ingebracht 
budget voor eveneens specialistische inhuur. 

Per programma 

L A S T E N Bedrag Toetsing en 
Vergunningverlening 

Toezicht en 

Handhaving 

Voordel ig 
Loonsommen etc. € 212.000 € 91.000 € 121.000 

Vacatureruimte € 244.000 € 101.000 € 143.000 

Personeel van derden € 122.000 € 50.000 € 72.000 
Organisatie ondersteuning € 32.000 € 13.000 € 19.000 

Totaal voordel ig € 6 1 0 . 0 0 0 € 2 5 5 . 0 0 0 € 3 5 5 . 0 0 0 

Nadelig 
Bedrijfsvoeringskosten € 75.000 € 31.000 € 44.000 
Bovenregionale taken € 12.000 € 5.000 € 7.000 
Totaal nadelig € 8 7 . 0 0 0 € 36 .000 € 5 1 . 0 0 0 

Per sa ldo lasten voordelig C 5 2 3 . 0 0 0 € 2 1 9 . 0 0 0 C 3 0 4 . 0 0 0 

BATEN 
Voordel ig 
Detacheringen € 56.000 € 23.000 € 33.000 

Nadelig 
Bijdragen deelnemers € 132.000 € 57.000 € 75.000 

Per sa ldo baten nadel ig € 7 6 . 0 0 0 C 3 4 . 0 0 0 € 4 2 . 0 0 0 

Voordel ig resul taat € 4 4 7 . 0 0 0 € 185 .000 € 2 6 2 . 0 0 0 
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Inc idente le baten en lasten 

Omschr i jv ing 
2 0 1 3 

Begrot ing 
2013 

Real isat ie Voordel ig Nadelig 

LASTEN 
1 Loonkosten etc. € 3.305.000 € 3.093.000 € 212.000 

l a Vacatureruimte € 244.000 € 0 € 244.000 

2 Personeel van derden € 216.000 € 94.000 € 122.000 

3 Bovenregionale taken € 367.000 € 379.000 € 12.000 

4 Organisatie ondersteuning € 414.000 € 382.000 € 32.000 

5 Bedrijfsvoeringskosten € 0 € 75.000 € 75.000 
Totaal lasten € 4 . 546 .000 € 4 .023 .000 € 6 1 0 . 0 0 0 € 8 7 . 0 0 0 

BATEN 

6 Bijdragen van derden € 538.000 € 538.000 

6a Detacheringen € 0 € 56.000 € 56.000 

7 Bijdragen deelnemers € 4.008.000 € 3.876.000 € 132.000 

Totaal Baten € 4 . 546 .000 € 4 .470 .000 € 56 .000 € 132 .000 

Saldo € 0 € 4 4 7 . 0 0 0 € 6 6 6 . 0 0 0 € 2 1 9 . 0 0 0 

L A S T E N Inc identee l 

1 Loonkosten etc. N.v.t. 

l a Vacatureruimte N.v.t. 

2 Personeel van derden N.v.t. 

3 Bovenregionale taken N.v.t. 

4 Organisatie ondersteuning N.v.t. 

5 Bedri jfsvoeringskosten N.v.t. 

BATEN 

6 Bijdragen van derden N.v.t. 

6a Detacheringen N.v.t. 

7 Bijdragen deelnemers N.v.t. 

Er is geen sprake van incidentele baten of lasten. 
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Bij lage Product ieci j fers Vergunningen 

Procedures Afgehandeld Afgebroken Lopend 

Melding 475 293 13 169 

vooroverleg 37 22 1 14 

regulier 121 67 6 48 

uitgebreid 103 24 8 71 

advies 51 38 1 12 

Mer 7 6 - 1 

intrekking 7 2 - 5 

Totaal 801 452 29 320 

Werkvoorraad 
overgegaan 
op 1-4-2013 Procedures Afgehandeld 

Melding 58 58 

regulier 22 22 

uitgebreid 49 18 

vooroverleg 12 12 

Totaal 141 110 

Productiecijfers Specialismen 

Archeologie Totaal 

Archeologische rapporten 115 

Archeologie i.k.v. bestemminsplannen 4 

Omgevingsvergunning regulier 1 

Overig 4 

Er fgoed /Cul tuurh is tor ie 
Omgevingsvergunningen/besluiten 27 

Vooroverleg 13 

Advisering 36 

Subsidie 33 

Overig 14 

RO-adviser ing ( m e e r d e r e mi l ieudiscipl ines zoa ls bodem, geluid e tc ) 
RO advies 71 

Geluid 
Advies geluid evenementen 33 

Advies akoestisch onderzoek 8 

Advies wegverkeerslawaai 6 

Advies geluid overig 12 

Externe vei l igheid 
Advies externe veiligheid 12 

advies externe veil igheid overig 1 
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Jur id isch 
Advies juridisch 3 
Verweerschrif ten/invorderingsbeschikkingen/last onder dwangsom/beroepzaken 14 
Overig 4 
Bodem 
Bbk meldingen 190 
Advies bodem activiteit bouwen en milieu 47 
Advies bodem bij ruimtel i jke plannen 11 
Advies bodem gemeentel i jke projecten 41 
Saneringsplannen 18 
Bodeminformatie 250 
Bijhouden bodeminformatiesysteem 100 
Milieuzonering 
Advies aspect milieuzonering 6 
Lucht 
Rapport luchtkwaliteit 3 
Geur 
Advies aspect geur 5 
MER 
Advies MER-plicht 2 
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Bij lage Product ieci j fers Handhav ing 

Als kanttekening bij deze cijfers geldt dat vanwege het opstarten van een registratiesysteem 
binnen de ODA de cijfers een redeli jke mate van indicatief niveau hebben. 

Handhaving Totaal 
Controles 1465 

Last onder dwangsom 10 

Bestuursdwang 1 

Gedogen 0 

Klachten (betreffende dezelfde inrichting zijn niet herhaaldeli jk opgevoerd) 112 

Handhavingsverzoeken behandeld 31 

Handhavingsbesluiten 10 

A s b e s t 
Asbest controles 142 

Afhandelen meldingen/beoordelen/qeven van advies 104 

Vooraankondigingen 7 

Bestuursdwang 10 

Overig 

Controles slopen 62 

Controles evenementen 9 

Vooraankondigingen 7 

Bestuursdwang 10 
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Omgevingsdienst 

Achterhoek 

l e Wijziging van de Begroting 2014 

Omgevingsdienst Achterhoek 

l e Bearotinaswiiziaina 2014 Omaevinasdienst Achterhoek 1 



I. Inleiding 

Het is een jaar geleden dat uw algemeen bestuur de begroting 2014 heeft vastgesteld. 
Diverse ontwikkel ingen nopen tot aanpassing van de begroting 2014. 
Daartoe bieden wi j u deze l e begrotingswijziging 2014 ter vaststell ing aan. 
De belangrijkste mutat ies betreffen: 

Informatiebeleid en ICT 
Verandermanagement 
Wijziging geldstromen als gevolg van de decentralisatie van provinciale bevoegdheden 
Uitbreiding bovenregionale taken. 

I I . Voorstellen / Besluiten 

Wij vragen u door middel van vaststell ing van deze l e begrotingswijziging 2014 te besluiten 
to t : 
1) Een eenmalig budget van € 317.500 beschikbaar te stellen voor (nader) onderzoek, 

selectie, invoering en inrichting van een VTH-pakket (mil ieu) voor de ODA. 
2) Hiervoor een bedrag van € 312.000 te onttrekken aan de reserve "ICT-voorzieningen"; 

deze reserve is ingesteld bij de jaarrekening 2013. 
3) Een budget van € 142.5000 beschikbaar te stellen voor "Verandermanagement" 
4) Dekking van dit budget ten laste van de vacatureruimte 2014. 
5) De integratie uitkering uit het Gemeentefonds aan de gemeenten in verband met het 

vervallen van de provinciale bijdragen aan de ODA één op één te verwerken in de ODA 
begroting 2014. 

6) Voor het sluitend maken van deze begrotingswijziging een bedrag van € 100.000 te 
onttrekken aan de algemene reserve; deze reserve is eveneens ingesteld bij de 
jaarrekening 2013. 

I I I . Mutaties begroting 2014 

L A S T E N 

1. Loonkosten 

Informat iebele id en I C T 

Aanleiding 
Voor elke omgevingsdienst zijn efficiënte processen en adequate ICT-voorzieningen voor 
informatie-uitwisseling met de partners cruciaal. ODA loopt in de dageli jkse prakt i jk tegen een 
reeks van beperkingen aan die de bedrijfsvoering zodanig hinderen dat op zeer korte termi jn 
naar een andere oplossing moet worden gezocht. Daarom heeft het dageli jks bestuur de 
directeur opdracht gegeven tot het (doen) opstellen van een informatiebeleidsplan voor de 
ODA. Deze opdracht is verstrekt aan Quarant. 

Onderzoek / presentatie 
De onderzoekresultaten zijn op 28 februari j . l . aan het algemeen bestuur gepresenteerd. 
Wij volstaan op deze plaats met de conclusies, de aanbevelingen en de financiële 
consequenties van de voorgestelde maatregelen. 
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Conclusies Quarant: 
De conclusie van het onderzoek naar korte termi jn en structurele oplossingen is als volgt: 
De ODA is met de huidige manier van werken - gebaseerd op de huidige hulpmiddelen en 
ICT-ondersteuning - niet in staat om de doelen, gesteld in het bedri j fsplan, te realiseren. 
Het management van de ODA heeft met de huidige werkwijze op basis van de verlengde 
kabels en de huidig beschikbare ICT-ondersteuning onvoldoende inzicht in kengetallen om te 
sturen op het proces. Er kan niet of nauweli jks worden gestuurd op de gewenste output en 
procesinformatie. Er wordt inefficiënt gewerkt als gevolg van de gemaakte keuzes. Er is 
onvoldoende zicht op de bedri j fsvoeringkosten. Het is niet inzichteli jk hoeveel werk er 
binnenkomt, onderhanden is en met welke doorloopti jd het werk wordt afgehandeld. Er is 
geen voorspelbaar overzicht te maken van de kosten in de ICT-ondersteuning zoals deze nu is 
geregeld. De onpraktische werkwi jze met de verlengde kabels en een niet goed werkende 
ICT-omgeving resulteren in productiviteitsverl ies en daarmee tot extra inzet van medewerkers 
om de gewenste productie te realiseren. 
Anders gezegd: de ODA kan niet " in contro l " komen op de productie en werkprocessen, 
ondanks de inspanningen van velen. 

Het grootste deel van de gesignaleerde problemen is alleen op te lossen als er een "e igen" 
applicatielandschap voor kantoorautomatiser ing- en VTH-omgeving wordt gerealiseerd. (VTH: 
ICT pakket voor behandeling van Vergunningen, Adviezen, Toezicht en Handhaving). Slechts 
een klein deel kan komen van verbeteringen in de lokale omgevingen, zoals bijvoorbeeld van 
de ODA-account. 

Fnanciële consequenties. 
De financiële consequenties zijn te onderscheiden in eenmalige lasten en structurele lasten. 
Voor nader onderzoek, selectie en invoering en inrichting van een VTH-pakket (mil ieu) voor 
de ODA is een eenmalig onderzoek en voorbereidingskrediet nodig van € 317.500. 
Voorgesteld wordt dit bedrag (nagenoeg geheel) te dekken uit de bij de jaarrekening 2013 in 
te stellen reserve ICT voorzieningen. 
Vanaf 2015 dienen zich structurele lasten aan die in de begroting 2015 zijn opgenomen. 

V e r a n d e r m a n a g e m e n t 

Aanleiding 
In de loop van 2013 groeide het besef dat de wijze waarop de ODA zelf en de organisatie 
ondersteuning was georganiseerd niet alt i jd even efficiënt is. 
Daarom is opdracht gegeven to t een onderzoek dat is uitgevoerd door Langedijk SWO. Dit 
bureau heeft onder andere gesproken met de gemeentesecretarissen van alle deelnemende 
gemeenten en het (concept) rapport is in het DNA (Directeuren Netwerk Achterhoek) en het 
DB besproken. Dit heeft geresulteerd in de "Rapportage scenario's ondersteunende diensten 
ODA". 
Onderzoek 
De resultaten van het onderzoek zijn op 18 december 2013 gepresenteerd aan het algemeen 
bestuur. In deze vergadering is besloten de organisatie ondersteuning onder te brengen bij 
één partner in de gemeenschappeli jke regeling. De uitvraag wordt op dit moment voorbereid. 
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Conclusies Langedijk SWO 
De organisatie van de ODA beschikt over deskundigen op het gebied van mi l ieu, specialisten, 
één managementassistente, twee managers en een directeur. Daarnaast is t i jdel i jk vanuit het 
opstartkapitaal format ie toegevoegd. De ODA verkeert nog in een opbouw fase. De komende 
jaren is "veranderkapi taal" nodig om de opbouw te kunnen realiseren. 

Aanbevelingen en financiële consequenties. 
Het onderzoeksrapport geeft een reeks van adviezen om de bedrijfsvoering van de ODA in te 
richten. In het bi jzonder wordt geadviseerd de organisatie van de ODA verder in te richten 
door kwal i te i tsmanagement, informatiemanagement en veranderkapitaal direct onder 
aansturing van het management toe te voegen. 
Daarvoor is vooralsnog benodigd: 
> 1,0 f te (extra) managementondersteuning; 
> 0,5 f te strategische communicat ie; 
> 0,5 f te strategische personeelsadvies en 
> 1,0 f te organisat ie/bedri j fsvoering/contractmanagementopbouw/opdrachtgeversschap 

ondersteunende diensten. 
De lasten van deze personele en financiële inzet worden geraamd op € 215.000. 

Daarnaast is 1,0 f te personele capaciteit nodig voor verbeterplannen en 
kwal i tei tsmanagement. Het gaat daarbij om het bewaken en optimaliseren van de kwaliteit 
van producten, het vastleggen van procesfactoren en het onderhouden en borgen van 
procescriteria voor de primaire processen. De kosten hiervan worden geschat op circa 
€70.000. In totaal derhalve € 285.000. 
Wij stellen u voor in de begroting 2014 5 0 % van het benodigde budget, te weten € 142.500 
te reserveren. Dekking kan plaatsvinden ten laste van het vacaturebudget 2014. 

Ook in 2015 kan een beroep worden gedaan op het beschikbare vacaturebudget. Vanaf 2016 
houden wi j rekening met een afbouw van deze lasten wegens veronderstelde 
inverdieneffecten. Vanaf 2018 zijn deze lasten volledig als inverdieneffect opgenomen. 
In de begroting 2015 lichten wi j dat nader toe. 

Loonsom 
De gemeente Oude Dsselstreek heeft op het gebied van handhaving 0,5 f te minder ingebracht 
dan aanvankeli jk de bedoeling was. Deze 0,5 fte leidt voor € 31.492 minder aan loonkosten. 
Dit bedrag wordt afgeraamd. 

Dienstre izen 
De werkeli jke kosten over 2013 wijzen uit dat we met een lager budget toekunnen. 
De raming 2014 van € 122.000 wordt met € 37.000 verlaagd tot € 85.000. 

l a . Organisat iekosten 

Sesomweb 
In de Bestuursrapportage 2013 hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen aanschaf 
van de applicatie Sesomweb als ondersteuning voor de standaardisering en formulering van 
vergunningen. 
Sesomweb is een applicatie die het volgende biedt: 

een volledig en actueel tekstbestand; 
alle Wabo-vergunningpl icht ige act ivi tei ten; 
alle updates zijn direct zichtbaar en beschikbaar; 
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jur idisch correcte vergunningsteksten; 
de vergunningteksten zijn met Wabo-kennis aan elkaar verbonden; 
ambtel i jk taalgebruik wordt vermeden en 
er kan sneller worden (samen)gewerkt met andere gebruikers door uitwisseling van 
sjablonen. 

De licentiekosten belopen jaar l i jks € 17.500. 
In de meeste gevallen zal de aanschaf van Sesomweb budgettair neutraal kunnen verlopen 
omdat de latende organisaties hun bestaande licenties kunnen beëindigen. 

Klachtenafhandeling 
Met ingang van 2014 is een klachtenafhandelingsysteem in gebruik genomen. 
De lasten hiervan bedragen jaar l i jks ongeveer € 5.000. 

Drukwerk 
Drukwerk maakte deel uit van de dienstverleningsovereenkomst facil itaire zaken. Dat bleek 
niet zo handig. De ODA neemt deze kosten (€ 9.400) nu voor eigen rekening 

Communicatie 
De gemeente Winterswijk heeft de ondersteuning op het gebied van communicatie per 
1 januari 2014 te beëindigd. Wij wil len wel graag het budget voor communicatie (€ 15.000) 
beschikbaar houden. 

Accountantskosten 
De accountantskosten zijn begrepen in de kosten van ondersteuning door Berkelland. Dat is 
( juridisch) lastig omdat de ODA opdrachtgever is voor de accountant. De kosten (€ 13.000) 
worden in mindering gebracht op de ondersteuning van Berkeiland en voor rekening van de 
ODA genomen. 

Verzekeringspremies 
Hetzelfde geldt voor de kosten van het afgesloten verzekeringspakket (€ 13.000). 

De medewerkers van de ODA maken vanaf de start gebruik van voorzieningen die vanuit de 
latende organisaties worden gefacil i teerd. Daarbij valt te denken aan telefoons, smartfoons, 
tabiets, dienstauto's, dienstkleding, meetapparatuur enz. 

Deze afspraak met de latende organisaties geldt to t 1 april 2014. Vanaf die datum zorgt de 
ODA zelf voor deze faciliteiten of heeft concrete afspraken met de latende organisaties. We 
zijn aan het inventariseren welke facil iteiten het exact betreffen en wat de (financiële) 
gevolgen daarvan zi jn. Vooralsnog hebben we structureel een stelpost in de begroting 
opgenomen van € 50.000 (voor 2014 9/12 is € 37.500). 

2. Personee l van derden (Spec ia l i s t i sche inhuur ) 
Dit betreffen de ingebrachte budgetten door de deelnemers voor specialistische inhuur. 
In twee gevallen (Montferland en Oude IJsselstreek) bleek naderhand dat er geen sprake was 
van Wabo gerelateerde budgetten. De bijdrage aan Montferland (€ 35.468) is geheel 
verval len, terwi j l de bijdrage van Oude IJsselstreek is afgenomen met € 111.925. 
We hebben hiervan al melding gemaakt bij de behandeling van de zienswijzen op de 
begrotingen 2013 en 2014. 
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3. Bovenregionale taken 
Een aantal bovenregionale taken is belegd bij verschillende omgevingsdiensten. 

Bovenregionale taak Belegd bij 2014 

Begroting 

2014 l e 

wijziging 

2014 Na l e 

wijziging 

Programmatische taken Omgevingsdienst Veluwe en IJssel € 153.974 € 153.974 

Inrichtinggebonden taken 

provinciaal 

Omgevingsdienst Nijmegen € 285.725 € 285.725 

Inrichtinggebonden taken 

gemeentelijk 

Omgevingsdienst Nijmegen € 58.201 € 12.000 € 70.201 

Personeel en Organisatie Omgevingsdienst Achterhoek € 0 € 130.000 € 130.000 

BSBm (Bestuurlijke Straf 

Beschikking milieu) 

Omgevingsdienst Noord Veluwe € 0 € 12.000 € 12.000 

Totaal € 497.900 € 154.000 €651.900 

Toelichting 
De vergoeding aan de omgevingsdienst Nijmegen voor de complexe gemeentel i jke 
vergunningverlening, toezicht en handhaving is medio 2013 nader vastgesteld op € 70.000. 

In de loop van 2013 heeft een uitbreiding plaatsgevonden van de bovenregionale taken. 

Personeel en Organisatie 
In het Gelders Sociaal Plan (GSP) is afgesproken dat de taken / voorzieningen op HRM/P&O 
gebied zoveel mogel i jk voor alle zeven omgevingsdiensten gemeenschappeli jk worden 
geregeld. Het gaat er daarbi j niet alleen om dat beleid en instrumenten zoveel mogeli jk gel i jk 
z i jn, maar ook dat gezamenli jk en gecoördineerd wordt gemanaged op loopbaanontwikkeling. 
In brede zin moeten we denken aan: werving- en selectie, mobil i tei t , opleidingsplanning, 
ziekteverzuim, inrichten interne arbeidsmarkt, ontwikkelen loopbaaninstrumenten, inrichten 
HRM gesprekken cyclus, ui twerking CAR-UWO, Sociaal Statuut , werkkostenregeling enz. 
De ODA vervult hierin de voortrekkersrol ondersteund door de expertgroep P&O. Het grote 
voordeel is dat niet elke regionale uitvoeringsdienst zelf "het wiel hoeft uit te v inden". 
Kosten (personele inzet) die hiervoor door de ODA worden gemaakt , worden verdeeld over de 
zeven omgevingsdiensten. 

De kosten van deze stelseltaak worden voor 2013 begroot op € 154.000. 
Hiervan kan € 24.000 worden gedekt uit het (restant) provinciale budget. Een bedrag van 
€ 130.000 wordt verdeeld over de zeven Gelderse omgevingsdiensten ( 5 0 % geli jkel i jk en 
5 0 % op basis van inwoneraantallen per regio). Voor rekening van de ODA komt een bedrag 
van € 22.000; het restant (€ 108.000) komt voor rekening van de zes andere 
omgevingsdiensten. 

Bestuurlijke Straf Beschikking milieu 
Met ingang van 13 november 2013 heeft de omgevingsdienst Noord-Veluwe een aantal 
nieuwe stelseltaken toebedeeld gekregen. Het gaat om de 'gr i jze ' BSBm en de aansturing en 
coördinatie van de 'gr i jze ' boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) die in dienst zijn van 
de Gelderse omgevingsdiensten. De BSBm is een nieuw strafrechtel i jk instrument. Het moet 
worden geïmplementeerd en zijn plaats vinden, naast de al bestaande bestuursrechteli jke 
handhavingsinstrumenten binnen de omgevingsdiensten. 
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Handhaving op de 'groene' wetgeving is niet ondergebracht bij de omgevingsdiensten. 
Daarom is binnen de Gelderse Omgevingsdiensten overeengekomen de zogenaamde 'groene' 
BSBm (t i jdel i jk) te mandateren naar de provincie Gelderland. 
De kosten voor de ODA worden begroot op € 12.000. 

4. Organisat ie onders teun ing 
De organisatie ondersteuning heeft in 2013 geleid tot een aantal nadere afspraken 
Deze worden nu in de begroting 2014 verwerkt . 

Ondersteunende dienst Belegd bij 2014 2014 2014 Na 1° Ondersteunende dienst 
Begroting l e wijziging wijziging 

Financieel (beheer en beleid) Berkelland € 121.000 - / - € 46.000 € 75.000 

Facilitair (drukwerk) Bronckhorst € 9.000 - / - € 9.0001 Nihil 

Telefonisch informatiepunt Bronckhorst € 0 € 8.000 € 8.000 

Bestuurlijk-juridisch Oude IJsselstreek € 0 € 39.000 € 39.000 

Communicatie Winterswijk € 15.000 - / - € 15.000 nihil 

Totaal C 145.000 - / - € 23.000 C 122.000 

Toelichting 

De afname ten opzichte van de primit ieve begroting 2014 met € 23.000 is hoofdzakeli jk een 
gevolg van: 

ODA betaalt verzekeringen en accountantskosten voortaan zelf 
(Berkei land: - / - € 4 6 . 0 0 0 

- ODA betaalt drukwerk voortaan zelf - / - € 9.000 
Telefonisch informat iepunt (Bronckhorst) + / + € 8.000 
Bestuurli jk jur idische ondersteuning (Oude IJsselstreek) + / + € 39.000 
Beëindiging communicat ie (Winterswi jk) ; in eigen beheer ODA - / - € 15.000 

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering op 18 december 2013 besloten de organisatie 
ondersteuning onder te brengen bij één van de partners. Ten t i jde van de samenstelling van 
deze begrotingswijziging zijn de voorbereidingen voor de offerte aanvraag in volle gang. 
Wij zullen de ui tkomsten t .z. t . aan u voorleggen. 

BATEN 

5. Bi jdragen van derden 

Decentralisatie provinciale bevoegdheden 
Per 1 januar i 2014 is een wetswijziging van kracht geworden, als gevolg waarvan de 
bevoegdheid voor een deel van het provinciale bedri jvenbestand Wabo is overgegaan naar de 
gemeenten. De mil ieutaken bij deze inrichtingen zijn onderdeel van het zogenaamde 
basistakenpakket en worden, nu en na de decentralisatie, uitgevoerd door onze 
omgevingsdienst. Deze decentralisatie was reeds voorzien bij de invoering van de Wabo. 

De provincie bl i j f t na de voorgenomen bevoegdheidsverandering alleen bevoegd gezag voor 
de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen) en IPPC-bedrijven 
( Integrated Pollution Prevention and Control) , die nu al onder de provinciale bevoegdheid 
vallen. De overdracht van de bevoegdheden van de provincie heeft ook gevolgen voor de 
geldstromen. De (rechtstreekse) bijdragen van de provincie ( loonsom, overhead, complexe 
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vergunningverlening) komen te vervallen en hiervoor is een ( integrat ie) uitkering via het 
gemeentefonds aan de gemeenten in de plaats gekomen. 
Duidelijk is inmiddels dat er enerzijds "nadeel" omgevingsdiensten / gemeenten zijn en 
anderzijds "voordee l " omgevingsdiensten /gemeenten. Op provinciaal niveau moet de 
herverdeling van de gelden budgettair neutraal verlopen. De provincie neemt het init iatief 
voor (nader) overleg. 
De overdracht van de bevoegdheden van de provincie heeft ook gevolgen voor de 
geldstromen. De (rechtstreekse) bijdragen van de provincie ( loonsom, overhead, complexe 
vergunningverlening) komen te vervallen en hiervoor in de plaats komt een uitkering via het 
gemeentefonds aan de gemeenten. 
De volgende provinciale bijdragen komen te verval len: 

Loonsom provinciale medewerkers € 481.000 
Overhead op de loonsom € 267.000 
Complexe vergunningverlening provinciale bedri jven € 286.000 

Totaal € 1 .034.000 

De met deze decentralisatie gepaard gaande financiële middelen komen ingaande 2014 als 
een integratie uitkering uit het gemeentefonds ten goede van de gemeenten: 

Gemeente Bedrag (in € ) 
Aalten 32.689 
Berkelland 151.135 
Bronckhorst 112.502 
Doetinchem 125.663 
Lochem 107.408 
Montferland 19.529 
Oost Gelre 109.955 
Oude Dsselstreek 113.776 

Winterswijk 201.230 

Zutphen 108.257 

Totaal 1.082.144 

De precieze consequenties zijn nog niet bekend. 

In de voorl iggende begrotingswijziging hebben we de integratie uitkering uit het 
gemeentefonds aan de gemeenten één op één in de ODA begroting overgenomen. 
Onder bijdragen van derden zijn geraamd: 

Overhead op de loonsom € 267.000 
Complexe vergunningverlening provinciale bedri jven € 286.000 

Totaal € 553 .000 

De bijdrage in de loonsom van de provinciale medewerkers is hierna geraamd onder 
"Bi jdragen deelnemers". 

Regio Achterhoek 
De bijdragen van de Regio Achterhoek voor de regionaal archeoloog zijn ingaande 2014 
komen te verval len. De deelnemers in de gemeenschappeli jke regeling betalen niet langer aan 
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de Regio maar aan de ODA. De bijdragen van de deelnemers gaan navenant omhoog 
(€ 8 9 . 0 0 0 ) . 

Bovenregionale taken 
Begroot is de bijdrage van de andere Gelderse omgevingsdiensten in de kosten van de 
stelseltaak P&O welke de ODA uitvoert; geraamd wordt € 108 .000 (zie hiervoor onder de 
lasten). 

5a . Integrat ie uitkering 
Zoals gezegd ramen we de integratie uitkering aan de gemeenten via het gemeentefonds één 
op één in de ODA begroting (€ 1.082.000). 

6. Bi jdragen d e e l n e m e r s 
Provincie 
De bijdrage van de provincie in de loonsom van de provinciale medewerkers (€ 4 8 1 . 0 0 0 ) is 
geraamd onder "Bi jdragen deelnemers". Deze bijdrage komt aldus in het kader van de 
decentralisaties te vervallen (zie hiervoor). 

Montferland en Oude IJsselstreek 
De ingebrachte budgetten door de deelnemers voor specialistische inhuur worden één op één 
met de betreffende gemeenten verrekend. Zoals hiervoor toegelicht betreffen dat Montferland 
(€ 3 5 . 4 6 8 ) en Oude IJsselstreek ( € 1 1 1 . 9 2 5 ) . 

Oude IJsselstreek 
De gemeente Oude IJsselstreek heeft op het gebied van handhaving 0,5 f te minder ingebracht 
dan aanvankeli jk de bedoeling was. Deze 0,5 FTE leidt to t € 31.492 aan minder loonkosten en 
dus tot hetzelfde bedrag aan een lagere bijdrage door Oude IJsselstreek. 
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FINANCIËLE BEGROTING 

Vorenstaande mutat ies zijn verwerkt in onderstaande financiële begroting 2014. 

Mutaties reserves 

het ontstane tekort van € 412.000 willen wij dekken uit de volgende reserves: 

Ten laste van de reserve ICT (in te stellen bij de jaarrekening 2013) € 312.000 

Ten laste van de algemene reserve ( idem) € 100.000 

2014 2014 2014 na 
FINANCIËLE BEGROTING 2014 Begroting l e wijziging l e wijziging 

LASTEN 

1 Loonsom 4.725.709 -68.492 4.657.217 

la Organisatiekosten 0 427.900 427.900 

2 Personeel van derden 293.312 -147.393 145.919 

3 Bovenregionale taken 497.900 154.000 651.900 

4 Organisatie ondersteuning 561.266 -23.571 537.695 

Totaal Lasten 6.078.187 342.444 6.420.631 
BATEN 

5 Bijdragen van derden 730.338 -533.347 196.991 

5a Integratie uitkering 0 1.082.144 1.082.144 

5b Mutatie reserves 0 412.000 412.000 

Subtotaal Baten 730.338 960.797 1.691.135 
6 Bijdragen van deelnemers 5.347.849 -618.353 4.729.496 

Totaal Baten 6.078.187 342.444 6.420.631 
Saldo 0 0 0 
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VERDELING OVER DE PROGRAMMA'S 

De verdeling over de programma's is als volgt. 

Programma 2014 2014 na 

Vergunningverlening Begroting l e wijziging 

Vergunningverlening 

Lasten 2.495.704 2.636.311 

Algemene dekkingsmiddelen 

Baten 2.495.704 2.467.144 

Resultaat voor bestemming 0 169.167 

Mutaties reserves 0 -169.167 

Resultaat na bestemming 0 0 

De verdeling over de programma's vindt plaats overeenkomstig de in de begroting 2014 

afgesproken verdeling op basis van het aantal werkzame fte's voor vergunningverlening 

(41 ,06%) 

Programma 

Toezicht en handhaving 

2.014 

Begroting 

2014 na 

l e wijziging 

Toezicht en Handhaving 

Lasten 3.582.483 3.784.320 

Algemene dekkingsmiddelen 

Baten 3.582.483 3.541.487 

Resultaat voor bestemming 0 242.833 

Mutaties reserves 0 -242.833 

Resultaat na bestemming 0 0 

De verdeling over de programma's vindt plaats overeenkomstig de in de begroting 2014 

afgesproken verdeling op basis van het aantal werkzame fte's voor toezicht en handhaving 

(58 ,94%) . 
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IV. BIJDRAGEN VAN DE DEELNEMERS 

Deelnemer 
Werkelijke 

loonsom 
FTE Individuele 

gemeente 
Integratie 
uitkering 

2014 na 
l e 

wijziging 

Begroting 

2014 
Aalten 210.524 5.355 6.105 32.689 254.674 314.659 
Berkeiland 865.297 18.973 25.438 151.135 1.060.843 1.138.550 
Bronckhorst 406.969 10.114 0 112.502 529.585 503.089 
Doetinchem 337.349 7.498 0 125.663 470.509 482.185 
Lochem 245.865 6.641 0 107.408 359.914 371.221 
Montferland 187.703 4.590 0 19.529 211.823 258.896 
Oost Gelre 259.361 6.886 68.029 109.955 444.230 417.342 
Oude Dsselstreek 408.664 8.263 19.841 113.776 550.544 652.287 
Winterswijk 241.321 5.780 17.348 201.230 465.679 391.881 
Zutphen 257.944 6.335 9.158 108.257 381.694 336.212 

Totaal 3.420.998 80.435 145.919 1.082.144 4.729.496 4.866.321 

Toel icht ing 
Wij hebben er voor gekozen de integratie uitkering die gemeenten uit het gemeentefonds 
ontvangen één op één in de begroting van de ODA te verwerken. 
Hierbij dient het volgende te worden aangetekend. 
Het vervallen van de (directe) provinciale bijdragen in relatie tot de integratie uitkering heeft 
een voordelig effect voor de gemeenten met de grootste inbreng aan f te 's. Deze gemeenten 
zouden op grond van de verdeelsleutel (fte's) méér moeten bijdragen dan de integratie 
ui tkering. 

Het omgekeerde effect doet zich voor bij gemeenten met een lage(re) inbreng aan fte's en 
een hoge(re) integratie uitkering. Deze gemeenten zouden op grond van de ingebrachte fte's 
minder hoeven bij te dragen dan de integratie uitkering. Daar staat tegenover dat die 
gemeenten een hogere integratie uitkering ontvangen. De herverdeeleffecten zijn in 
onderzoek bij de provincie. Wij zien de resultaten daarvan met belangstelling tegemoet. 

Procedure 

Voor de aanbieding en vaststell ing van een begrotingswijziging geldt de volgende procedure. 
1. Het dageli jks bestuur zendt de ontwerp begrotingswijziging z e s weken voordat zij aan 

het algemeen bestuur wordt aangeboden, onderscheidenli jk zes weken voordat zij door 
het gemeenschappeli jk orgaan wordt vastgesteld, toe aan de raden van de deelnemende 
gemeenten respectieveli jk aan de staten van de deelnemende provincie(s). 

2. De raden / staten van de deelnemende gemeenten / provincies kunnen bij het dageli jks 
bestuur hun zienswijze over de ontwerp begrotingswijziging naar voren brengen. 

3. Het dageli jks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de 
ontwerp begrotingswijziging, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden. 

Deze begrotingswijziging wordt samen met jaarvers lag/ jaarrekening 2013 en de begroting 
2015 aangeboden aan de raden .cq. de staten. 
Vaststelling is voorzien in de vergadering van het algemeen bestuur van 12 juni 2014. 
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V. BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek; 

gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 

B E S L U I T E N : 

1. Een eenmalig budget van € 317.500 beschikbaar te stellen voor (nader) onderzoek, 
selectie, invoering en inrichting van een VTH-pakket (mil ieu) voor de ODA. 

2. Hiervoor een bedrag van € 312.000 te ont t rekken aan de reserve "ICT-voorzieningen". 
3. Een budget van € 142.5000 beschikbaar te stellen voor "Verandermanagement" 
4. Dekking van dit budget ten laste van de vacatureruimte 2014. 
5. De integratie uitkering uit het Gemeentefonds aan de gemeenten in verband met het 

vervallen van de provinciale bijdragen aan de ODA één op één te verwerken in de ODA 
begroting 2014. 

6. Voor het sluitend maken van deze begrotingswijziging een bedrag van € 100.000 te 
onttrekken aan de algemene reserve; 

7. De begroting 2014 als volgt te wijzigen door vaststell ing van de l e begrotingswijziging 
2014. 

Financiële begroting: 

2014 2014 2014 na 

FINANCIËLE BEGROTING 2014 Begroting l e wijziging l e wijziging 

LASTEN 

1 Loonsom 4.725.709 -68.492 4.657.217 

l a Organisatiekosten 0 427.900 427.900 

2 Personeel van derden 293.312 -147.393 145.919 

3 Bovenregionale taken 497.900 154.000 651.900 

4 Organisatie ondersteuning 561.266 -23.571 537.695 

Totaal Lasten 6.078.187 342.444 6.420.631 

BATEN 

5 Bijdragen van derden 730.338 -533.347 196.991 

5a Integratie uitkering 0 1.082.144 1.082.144 

5b Mutatie reserves 0 412.000 412.000 

Subtotaal Baten 730.338 960.797 1.691.135 

6 Bijdragen van deelnemers 5.347.849 -618.353 4.729.496 

Totaal Baten 6.078.187 342.444 6.420.631 

Saldo 0 0 O 
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Verdel ing over de p rogramma's : 

Programma 2014 2014 na 

Vergunningverlening Begroting l e wijziging 

Vergunningverlening 

Lasten 2.495.704 2.636.311 

Algemene dekkingsmiddelen 

Baten 2.495.704 2.467.144 

Resultaat voor bestemming 0 169.167 

Mutaties reserves 0 -169.167 

Resultaat na bestemming 0 0 

Programma 

Toezicht en handhaving 

2.014 

Begroting 

Toezicht en Handhaving 

Lasten 3.582.483 3.784.320 

Algemene dekkingsmiddelen 

Baten 3.582.483 3.541.487 

Resultaat voor bestemt ning 0 242.833 

Mutaties reserves 0 -242.833 

Resultaat na bestemming 0 0 

De bevoorschott ing 2 0 1 4 te herz ien en a l s volgt vast te s te l len: 

Deelnemer 
Werkeli jke 

loonsom 
FTE Individuele 

gemeente 
Integratie 
uitkering 

2014 na 
l e 

wijziging 
Aalten 210.524 5.355 6.105 32.689 254.674 

Berkelland 865.297 18.973 25.438 151.135 1.060.843 

Bronckhorst 406.969 10.114 0 112.502 529.585 
Doetinchem 337.349 7.498 0 125.663 470.509 
Lochem 245.865 6.641 0 107.408 359.914 
Montferland 187.703 4.590 0 19.529 211.823 

Oost Gelre 259.361 6.886 68.029 109.955 444.230 

Oude Dsselstreek 408.664 8.263 19.841 113.776 550.544 

Winterswijk 241.321 5.780 17.348 201.230 465.679 
Zutphen 257.944 6.335 9.158 108.257 381.694 

Totaal 3.420.998 80.435 145.919 1.082.144 4.729.496 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 jun i 2014. 

De voorzit ter, 

T.M.M. Kok 

De secretaris, 

Ir. P.G.M van Oosterbosch 
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AANBIEDINGSBRIEF 

Hierbij bieden we u de begrot ing 2015 en de meerjarenbegrot ing 2016 - 2018 van de 
omgevingsdienst Achterhoek (ODA) aan. 

Bij het aanbieden van deze begroting is de ODA ongeveer 1 jaar oud. Dit eerste jaar is een 
ontdekkingsreis geweest en ik wil u daar een stukje in meenemen. 
Op 1 april 2013 zijn we heel enthousiast als nieuwe dienst gestart met ongeveer 65 
medewerkers uit 11 organisaties. Als gemeenschappeli jke regeling zijn we van en werken we 
voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doet inchem, Lochem, Montferland, Oost 
Gelre, Oude Dsselstreek, Winterswi jk, Zutphen en de provincie Gelderland. Daarbij maakt de 
ODA deel uit van het Gelders stelsel van 7 omgevingsdiensten. 

De belangrijkste taken die de ODA uitvoert voor de partners zijn vergunningverlening, 
toezicht en handhaving van mil ieuregelgeving. 

Onze missie daarbij is: De ODA draagt op efficiënte wijze samen met haar opdrachtgevers 
zorg voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving in de Achterhoek. 

Om dit te bereiken hebben we onze visie als volgt geformuleerd: 
Wij willen een organisatie zijn die: 
• in nauwe samenwerking met de opdrachtgevers een compleet pakket aan WABO-brede 

producten levert; 
• integrale dienstverlening biedt met oog voor de klant en de totale leefomgeving; 
• praktisch, efficiënt maar ook klantgericht werkt : liever bewust maken dan handhaven; 
• medewerkers uitdaging en ontwikkel ing biedt, daarbij gebruik makend van eikaars kracht 

en eigen verantwoordel i jkheid; 
• slagvaardig en innovatief is en gericht op de toekomst ; 
• uitgaat van vertrouwen en bi jstuurt waar nodig. 

Wat hebben we daarin bereikt in het eerste jaar? 
We hebben werkprocessen op elkaar en op onze partners afgestemd. De kennis en expertise 
van de medewerkers wordt ingezet waar dat het meest gewenst is en kennis en ervaring 
worden gedeeld. Dit leidt to t meer kwaliteit en vermindering van de kwetsbaarheid. 

Hoe doen we dat? 
De ODA werkt als "netwerkorganisat ie" en volgens de principes van "Het Nieuwe Werken". 
Hiermee wordt bedoeld dat we werken vanuit de partnerorganisaties en de medewerkers 
werken t i j d - en plaats onafhankel i jk. Hierdoor kunnen ze breed worden ingezet in de 
Achterhoek waardoor de kennis en capaciteit optimaal worden benut. 

Welke knelpunten moeten we aanpakken? 
Op het terrein van ICT en van organisatieondersteuning zijn we niet efficiënt 
Als knelpunt hebben we ervaren dat digitale informatie-uitwissel ing een cruciale factor is. 
Hier zijn we tegen praktische problemen aangelopen die moeten worden opgelost als we 
efficiënt willen werken. Bovendien hebben we ervaren dat we de archivering en 
stuurinformatie niet op orde hebben. 
Ondanks deze knelpunten leveren we behoorli jke resultaten waar we trots op mogen zi jn. Wel 
vergt dit te veel inspanning en dubbel werk en dat moeten we op korte termi jn oplossen. 
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Onderzoek van bureau Quarant heeft uitgewezen dat er aanpassingen vereist zijn op het 
terrein van ICT. In deze begroting vindt u dat terug. 

Als lerende organisatie bli jven we ons verder ontwikkelen. We werken anders dan onze 
partners (o.a. op diverse locaties, t i j d - en plaatsonafhankeli jk) en dat is ook onze kracht. Op 
deze manier kunnen we dichtbi j burgers en bedrijven werken en adviseren. We moeten de 
organisatie goed en eff iciënt kunnen inrichten en nieuwe ontwikkel ingen kunnen volgen. Dit 
geldt voor de inr icht ing, sturing en ontwikkeling van de organisatie en processen en de 
ontwikkel ing van medewerkers. Daarom zetten we capaciteit in om het management hierover 
te adviseren en te ondersteunen. Ook hiervoor vindt u een voorstel in deze begrot ing. 

Tenslotte 
De gemeentel i jke verkiezingen zullen onvermijdel i jk leiden tot wisselingen in het bestuur en 
tot wijziging van portefeuil lehouders binnen de colleges en de raden. We gaan er alles aan 
doen alle nieuwe betrokkenen zo goed mogeli jk te informeren over de interessante wereld en 
ontwikkel ingen van de ODA. 

Omgevingsdienst Achterhoek, met hart voor mens en omgeving! 

De ODA kent drie bestuursorganen: het algemeen bestuur, het dageli jks bestuur en de 
voorzit ter (van het a lgemeen- en dagelijks bestuur). 
Op 1 januar i 2014 waren de besturen als volgt samengesteld: 

Algemeen Bestuur : 
Lid Gemeente / 

Provincie 
Plaatsvervanger 

T. Kok (vz) Wethouder Aalten J. Teeuwsen Wethouder 
L. Scharenborg Wethouder Berkeiland H. Bloemen Burgemeester 
A. Spekschoor Wethouder Bronckhorst P. Seesing Wethouder 
P. Drenth Wethouder Doetinchem S. Kroon Wethouder 
Vacature Lochem T. de la Court Wethouder 
F. Wissink Wethouder Montferland R. Visser Wethouder 
V. van Uem Wethouder Oost Gelre K. Bonsen Wethouder 
W. Rijnsaardt Wethouder Oude IJsselstreek J. Haverdil Wethouder 
T. van Beem Burgemeester Winterswijk R. Gommers Wethouder 
H. la Rose Wethouder Zutphen A. Gerritsen Burgemeester 
A. Traag Gedeputeerde Gelderland 
Secretar is 
P. van Oosterbosch Directeur ODA 

Dagelijks Bestuur: 
Functie Gemeente / 

Provincie 
Plaatsver
vanger 

Functie Gemeente / 
Provincie 

T. Kok (vz) Wethouder Aalten V. van Uem Wethouder Oost Gelre 
F. Wissink Wethouder Montferland J. Haverdil Wethouder Oude-

IJsselstreek 
H. la Rose (plv. vz) Wethouder Zutphen T. de La Court Wethouder Lochem 
Secretar is 
P. van Oosterbosch Directeur ODA 
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I. DE BELEIDSBEGROTING 

1. Het Programmaplan 
Het programmaplan van de Omgevingsdienst is opgebouwd uit de volgende vier 
programma's: 
> Programma 1 - Vergunningverlening 
> Programma 2 - Handhaving en toezicht 
> Programma 3 - Advies 
> Programma 4 - Bovenregionale taken 

De gezamenli jke Gelderse omgevingsdiensten hebben met elkaar afgesproken de uniformiteit 
en de transparantie van de (meerjaren)begrot ingen te verbeteren. 
Eén van de afspraken is dat minimaal bovenstaande programma indeling zal worden gevolgd. 
De begroting 2015 en de meerjarenbegrot ing 2016-2018 volgen deze afspraken en wijken 
daarmee enigszins af van de begroting 2014. 

2. Ui tgangspunten begroting 2 0 1 5 
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 18 december 2013 de volgende 
uitgangspunten voor de samenstell ing van de begroting 2015 vastgesteld. 

Beleid 
De begroting 2015 is gebaseerd op de begroting 2014 en heeft als vertrekpunt het bestaande 
beleid 2014. Beleidswijzigingen die consequenties hebben voor de begroting 2014 (en 
volgende ja ren) , worden in de begroting 2015 verwerkt dan wel via de eerste 
begrotingswijziging 2015. 

Nieuw beleid 
Van nieuw beleid is sprake wanneer de ODA nieuwe taken kr i jgt toebedeeld of wanneer de 
ODA van mening is dat nieuwe taken moeten worden uitgevoerd om bepaalde ontwikkelingen 
te realiseren. Nieuw beleid is ook (nieuwe) investeringen en bestaande investeringen die 
worden uitgebreid met nieuwe toepassingen. 

Decentralisatie provinciale bevoegdheden 
Per 1 januar i 2014 is een wetswijziging van kracht geworden, als gevolg waarvan de 
bevoegdheid voor een deel van het provinciale bedri jvenbestand Wabo over gaat naar de 
gemeenten. 
De mil ieutaken bij deze inrichtingen zijn onderdeel van het zogenaamde basistakenpakket en 
worden, nu en na de decentral isatie, uitgevoerd door onze Omgevingsdienst. Deze 
decentralisatie was reeds voorzien bij de invoering van de Wabo. 

De provincie bli j f t na de voorgenomen bevoegdheidsverandering alleen bevoegd gezag voor 
de zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico's Zware Ongevallen) en IPPC-bedrijven 
( Integrated Pollution Prevention and Control) , die nu al onder de provinciale bevoegdheid 
vallen. De overdracht van de bevoegdheden van de provincie heeft ook gevolgen voor de 
geldstromen. De (rechtstreekse) bijdragen van de provincie ( loonsom, overhead, complexe 
vergunningverlening) komen te vervallen en hiervoor is een ( integrat ie) uitkering via het 
gemeentefonds aan de gemeenten in de plaats gekomen. 
Duidelijk is inmiddels dat er enerzijds "nadeel " omgevingsdiensten / gemeenten zijn en 
anderzijds "voordeel" omgevingsdiensten /gemeenten. Op provinciaal niveau moet de 
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herverdeling van de gelden budgettair neutraal verlopen. De provincie neemt het init iatief 
voor (nader) overleg. 
In de voorl iggende begroting 2015 hebben we de integratie uitkering uit het gemeentefonds 
aan de gemeenten één op één in de ODA begroting opgenomen. 

Organ isa tieondersteuning 
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering op 18 december 2013 besloten de organisatie 
ondersteuning onder te brengen bij één van de partners. Ten t i jde van de samenstell ing van 
deze begroting zijn de voorbereidingen voor de offerte aanvraag in volle gang. 
Wij zullen de ui tkomsten t .z. t . aan u voorleggen. 

Personele formatie 

De personele formatie is gebaseerd op de situatie per 1 januar i 2014. 

Productieve uren 
Het aantal productieve uren wordt vastgesteld op 1.350 per f te . 

Loon- en prijsontwikkelingen 
De loonkosten zijn geïndexeerd met 1 % (laatst bekende gegevens septembercirculaire 
gemeentefonds 2013) . 
De materiële kosten zijn geïndexeerd met 2 % (laatst bekende gegevens 
septembercirculaire gemeentefonds 2013). 

De gezamenli jke Achterhoekse gemeenten hebben afgesproken naast deze (gebruikel i jke) 
twee indexeringen nog een derde uitgangspunt aan het samenstellen van de begroting (2015) 
te verbinden te weten het uitgangspunt " inwonerbi jdrage". 
De Achterhoekse gemeenten zijn van mening dat de inwonerbi jdrage van de 
gemeenschappeli jke regelingen alleen mag sti jgen als de gemeenten ook meer financiële 
middelen uit het Gemeentefonds ontvangen. Ingeval de gemeentefondsuitkering daalt, 
behoren ook de inwonerbi jdragen te dalen. Daarbij zijn van belang het nominale accres van 
het Gemeentefonds (voor 2015) en de pri jsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (BBP) uit 
de septembercirculaire 2013. 

Op basis van het vorenstaande vinden de Achterhoekse gemeenten dat de inwonerbi jdrage 
2015 met 0 ,94% moet dalen (ten opzichte van de primit ieve begroting 2014). 
Wij merken hierover het volgende op. 
Wij hebben begrip voor het standpunt van de Achterhoekse gemeenten de hoogte van de 
inwonerbi jdragen voor gemeenschappeli jke regelingen te koppelen aan de ontwikkel ing van 
het Gemeentefonds. Wij onderschrijven dit standpunt zelfs voor zover organisaties / 
gemeenschappeli jke regelingen volledig " in contro l " zijn en (dus) de mogeli jkheden in huis 
hebben door efficiencyslagen bezuinigingstaakstellingen te realiseren. 
Voor de ODA als startende organisatie zonder adequate ICT-voorzieningen een welhaast 
onmogeli jke opgaaf. Daarbij herinneren wi j aan de bezuiniging van 9,4 f te (€ 620.000) die de 
ODA al heeft gerealiseerd ten opzichte van de Gelderse maatlat zoals beschreven in de 
begroting 2013. Bovendien is in de meerjarenraming vanaf 2016 de volledige vacatureruimte 
van ruim 5 f te wegbezuinigd. 
Wij zien dan ook geen kans de door de Achterhoekse gemeenten aangekondigde verlaging 
van de inwonerbijdrage in de begroting 2015 te realiseren. 
Overigens is wel afgesproken dat na verloop van t i jd een correctie plaatsvindt op de 
geraamde loon- en pri jsontwikkelingen indien de werkeli jke cijfers daartoe aanleiding geven. 

Rente 
Rentebaten c.q. rentelasten beperken zich vooralsnog tot de kredietfaci l i teiten. 
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De ODA heeft een rekening-courant verhouding met de Bank Nederlandse Gemeenten voor 
betalingen, respectieveli jk ontvangsten. 
Voor uitgaven in de investeringssfeer wordt rekening gehouden met een rentepercentage van 
4 % , gebaseerd op het rentepercentage voor langlopende geldleningen met een looptijd van 
25 jaar bij de BNG). 

Afschrijvingen 
Afschri jvingen zijn een gevolg van (gedane) investeringen. 
Onze financiële verordening (artikel 6.1) bepaalt dat investeringen (met economische waarde) 
annuïtair worden afgeschreven. 

Onvoorzien 
Bij de begrotingsbehandeling 2014 is besloten geen raming voor onvoorziene uitgaven in de 
begroting op te nemen. Daarmee loopt de begroting een risico. We hebben hiervan in de 
risicoparagraaf in de begroting 2014 gewag gemaakt. Onvoorziene, onvermijdel i jke en / o f 
onuitstelbare uitgaven zullen tot een aanpassing van de begroting en dus in beginsel tot 
aanpassing van de deelnemersbijdragen leiden. Om dit te voorkomen en in voorkomend geval 
niet (telkens) naar andere dekkingsmiddelen op zoek te hoeven gaan, heeft het algemeen 
bestuur bij de vaststell ing van de begrotingsuitgangspunten 2015 in de vergadering van 
18 december 2013 besloten in de begroting 2015 een post onvoorzien op te nemen 
overeenkomende met 1 % van de jaarbegrot ing; dit komt neer op ongeveer € 60.000. Wij 
stellen u voor uit pragmatische overwegingen en het voorkomen van lange procedures de 
beslissingsbevoegdheid over dit bedrag te beleggen bij het dageli jks bestuur. 

Verdeling saldo 
Artikel 30 van de gemeenschappeli jke regeling regelt de bestemming van een eventueel batig 
saldo. Een batig saldo van de begroting of jaarrekening wordt ( imperat ief) toegevoegd aan de 
reserves tot maximaal 2 ,5% van de jaarl i jkse exploitatielasten of (maximaal) € 500.000 en 
wel de laagste van deze twee. Het meerdere is ter besluitvorming aan het algemeen bestuur. 
Een nadelig saldo van begroting of jaarrekening wordt geheel of gedeelteli jk ten laste van de 
reserves gebracht dan wel geheel / gedeeltel i jk ten laste van de deelnemers; het algemeen 
bestuur beslist daarover. 

3. In format iebele id en I C T 

Aanleiding 
Voor elke omgevingsdienst zijn efficiënte processen en adequate ICT-voorzieningen voor 
informatie-uitwisseling met de partners cruciaal. ODA loopt in de dagelijkse prakt i jk tegen een 
reeks van beperkingen aan die de bedri j fsvoering zodanig hinderen dat op zeer korte termi jn 
naar een andere oplossing moet worden gezocht. Daarom heeft het dagelijks bestuur de 
directeur opdracht gegeven tot het (doen) opstellen van een informatiebeleidsplan voor de 
ODA. Deze opdracht is verstrekt aan Quarant. 

Onderzoek / presentatie 
De onderzoekresultaten zijn op 28 februari j . l . aan het algemeen bestuur gepresenteerd. 
Wij volstaan op deze plaats met de conclusies, de aanbevelingen en de financiële 
consequenties van de voorgestelde maatregelen. 

Conclusies Quarant 
De conclusie van het onderzoek naar korte termi jn en structurele oplossingen is als volgt: 
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De ODA is met de huidige manier van werken - gebaseerd op de huidige hulpmiddelen en 
ICT-ondersteuning - niet in staat om de doelen, gesteld in het bedri jfsplan, te realiseren. 
Het management van de ODA heeft met de huidige werkwijze op basis van de verlengde 
kabels en de huidig beschikbare ICT-ondersteuning onvoldoende inzicht in kengetallen om te 
sturen op het proces. Er kan niet of nauweli jks worden gestuurd op de gewenste output en 
procesinformatie. Er wordt inefficiënt gewerkt als gevolg van de gemaakte keuzes. Er is 
onvoldoende zicht op de bedri j fsvoeringkosten. Het is niet inzichteli jk hoeveel werk er 
binnenkomt, onderhanden is en met welke doorloopti jd het werk wordt afgehandeld. Er is 
geen voorspelbaar overzicht te maken van de kosten in de ICT-ondersteuning zoals deze nu is 
geregeld. De onpraktische werkwijze met de verlengde kabels en een niet goed werkende 
ICT-omgeving resulteren in productiviteitsverlies en daarmee tot extra inzet van medewerkers 
om de gewenste productie te realiseren. 

Anders gezegd: de ODA kan niet " in contro l " komen op de productie en werkprocessen, 
ondanks de inspanningen van velen. 

Het grootste deel van de gesignaleerde problemen is alleen op te lossen als er een "e igen" 
applicatielandschap voor kantoorautomatiser ing- en VTH-omgeving wordt gerealiseerd. (VTH: 
ICT pakket voor behandeling van Vergunningen, Adviezen, Toezicht en Handhaving). Slechts 
een klein deel kan komen van verbeteringen in de lokale omgevingen, zoals bijvoorbeeld van 
de ODA-account. 

Aanbevelingen en financiële consequenties. 

Éénmalig onderzoeks- en voorbereidinasbudget 

1. In de l e begrotingswijziging 2014 welke wi j u tegel i jkert i jd separaat hebben toegezonden, 
stellen wi j u voor een eenmalig projectbudget van € 317.500 beschikbaar te stellen voor 
nader onderzoek, selectie en invoering en inrichting van een VTH-pakket (mi l ieu) voor de 
ODA. Voorgesteld wordt dit bedrag (nagenoeg geheel) te dekken uit de bij de 
jaarrekening 2013 in te stellen reserve ICT voorzieningen. 

Structurele voorzieningen (ziin opgenomen in de ontwerp begroting 2015) 
2. Stop met het werken met verlengde kabels. De kosten voor een gemiddeld VTH-pakket 

bedragen (€ 150.000). Zodra de begroting 2015 is vastgesteld, kunnen in de aanloop naar 
2015 verpl ichtingen worden aangegaan. 

3. De begroting 2015 ophogen met € 140.000 voor de inzet van een informat ieadviseur/ I -
manager en een applicatiebeheerder. 

4. De begroting vanaf 2017 ophogen met een 2 e applicatiebeheerder (kosten € 60.000) . 

Dekking 
De dekking vindt plaats door middel van een verhoging van de gemeentel i jke bi jdragen 
("verdeelsleutel": aantal ingebrachte f te 's) . 
Bij de partners zijn echter ook besparingen te realiseren. Dat kan als gemeenten het 
bouwdeel van hun Wabo taak zelf blijven doen en daarvoor inloggen in de ODA-applicatie 
voor VTH. De besluitvorming over gebruikmaking van de VTH-applicatie bij de ODA ligt echter 
bij de partners. Indien tien gemeenten gebruik maken van het ODA-systeem vervallen de 
licentiekosten van ca. € 285.000 bij de gemeenten. Dat is globaal gelijk aan de nu geraamde 
jaarl i jkse kosten onder punt 2 t /m 4 van € 290.000. Daarnaast kunnen op basis van opgaven 
uit het bedrijfsplan bij de partners op termi jn ca. zes f te aan applicatiebeheer vervallen met 
een geldwaarde van ca. € 300.000 per jaar. 
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4. V e r a n d e r m a n a g e m e n t 

Aanleiding 
In de loop van 2013 groeide het besef dat de wijze waarop de ODA zelf en de organisatie 
ondersteuning was georganiseerd niet alt i jd even efficiënt is. 
Daarom is opdracht gegeven tot een onderzoek dat is uitgevoerd door Langedijk SWO. Dit 
bureau heeft onder andere gesproken met de gemeentesecretarissen van alle deelnemende 
gemeenten en het (concept) rapport is in het DNA (Directeuren Netwerk Achterhoek) en het 
DB besproken. Dit heeft geresulteerd in de "Rapportage scenario's ondersteunende diensten 
ODA". 

Onderzoek 
De resultaten van het onderzoek zijn op 18 december 2013 gepresenteerd aan het algemeen 
bestuur. In deze vergadering is besloten de organisatie ondersteuning onder te brengen bij 
één partner in de gemeenschappeli jke regeling. De uitvraag wordt op dit moment voorbereid. 

Conclusies Langedijk SWO 
De organisatie van de ODA beschikt over deskundigen op het gebied van mil ieu, specialisten, 
één managementassistente, twee managers en een directeur. Daarnaast is t i jdel i jk vanui t het 
opstartkapitaal formatie toegevoegd. De ODA verkeert nog in een opbouw fase. De komende 
jaren is "veranderkapi taal" nodig om de opbouw te kunnen realiseren. 

Aanbevelingen en financiële consequenties. 
Het onderzoeksrapport geeft een reeks van adviezen om de bedrijfsvoering van de ODA in te 
richten. In het bijzonder wordt geadviseerd de organisatie van de ODA verder in te richten 
door kwal i te i tsmanagement, informat iemanagement en veranderkapitaal direct onder 
aansturing van het management toe te voegen. 
Daarvoor is benodigd: 
> 1,0 f te (extra) managementondersteuning; 
> 0,5 f te strategische communicat ie; 
> 0,5 f te strategische personeelsadvies en 
> 1,0 f te organisat ie/bedri j fsvoering/contractmanagementopbouw/opdrachtgeversschap 

ondersteunende diensten. 
De lasten van deze personele en financiële inzet worden geraamd op € 215.000. 

Daarnaast is 1,0 f te personele capaciteit nodig voor verbeterplannen en 
kwal i tei tsmanagement. Het gaat daarbij om het bewaken en optimaliseren van de kwali teit 
van producten, het vastleggen van procesfactoren en het onderhouden en borgen van 
procescriteria voor de primaire processen. De kosten hiervan worden geschat op circa 
€70.000. In totaal derhalve € 285.000. 
In de l e begrotingswijziging 2014 hebben wij u voorgesteld in de begroting 2014 5 0 % van het 
benodigde budget, te weten € 142.500 ten laste van het vacaturebudget te reserveren. 

Ook in 2015 kan voor een bedrag van € 285.000 een beroep worden gedaan op het 
beschikbare vacaturebudget. Vanaf 2016 houden wi j rekening met een afbouw van deze 
lasten wegens veronderstelde inverdieneffecten volgens onderstaand schema. 
Vanaf 2016 is er overeenkomstig het besluit van het algemeen bestuur van 19 jun i 2013 geen 
vacaturebudget meer beschikbaar. 
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Inverdieneffect Inverdieneffect Resteert Dekking 
% Bedrag 

2015 € 285.000 Nihil Nihil € 285.000 Vacaturebudget 
2016 € 285.000 50% € 142.500 € 142.500 Deelnemersbijdrage 
2017 € 285.000 75% € 213.750 € 71.250 Deelnemersbijdrage 
2018 € 285.000 100% € 285.000 Nihil Nihil 

5. Financiële ui tkomst 
Het totaal van de geraamde lasten voor 2015 bedraagt € 6.621.000, dit is per saldo een 
toename met € 543.000 ten opzichte van 2014. 
Belangrijkste oorzaken: 

Informatiebeleid en ICT € 290.000 
Verandermanagement € 285.000 
Bovenregionale taken € 184.000 
Organisatiekosten € 152.000 
Onvoorzien € 60.000 
Loonsom € 42.000 
Vacatureruimte -/- € 290.000 
Specialistische inhuur -/- € 146.000 
Organisatie ondersteuning -/- € 21.000 

De gemeentel i jke bijdragen aan de ODA sti jgen per saldo met € 1.625.000 vooral als gevolg 
van de vervallen bijdragen van de provincie (€ 1.034.000) en bovenstaande mutaties 
(€ 543.000). Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd door enerzijds een hogere 
gemeentefondsuitkering (€ 1.082.000) anderzijds lagere bijdragen aan de Regio Achterhoek 
(€ 178.000). 

Onder I I I - Financiële begroting t ref t een uitgebreide specificatie met toelichting aan. 

6. Dee lnemersb i jd ragen 
De deelnemersbijdragen zijn berekend op basis van : 

de daadwerkeli jke loonsommen (inclusief vacatureru imte) ; 
het aantal ingebrachte fte's en 
de daadwerkel i jk door de deelnemers ingebrachte budgetruimte voor (specialistische) 
inhuur. 

De toerekening per gemeente van de loonsommen en het aantal fte's is gebaseerd op de 
omvang van de inbreng per 1 april 2013 (opgaves van de partners). 

De bekostiging van de omgevingsdienst Achterhoek is voor maximaal drie jaar op basis van 
de benodigde formatie en budgetten voor uitvoering van de taken. 
Het verzamelen van gegevens om naar een outputmodel te kunnen toewerken (ui ter l i jk na 3 
jaar) is door het ontbreken van inzicht in de productie feitel i jk onmogeli jk. Dat inzicht wordt 
eerst verkregen nadat we kunnen beschikken over een ODA-breed VTH-systeem. Een 
outputmodel houdt in dat de omgevingsdienst (zoveel mogel i jk) op basis van geleverde 
prestaties en afgenomen producten wordt bekostigd (kostpri js per prestat ie/product) . 
Na maximaal drie jaar zou de inputfinanciering worden gewijzigd in outputf inanciering waarbi j 
wordt verrekend en afgerekend op basis van vaste 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 gel i jkbl i jvende kwaliteit. Zodra er voldoende zicht is op de productie en 
bijbehorende kosten zullen wij u starten met het verzamelen van de benodigde gegevens en 
aansluitend voorstellen doen. 
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7. Procedure 
Voor de aanbieding en vaststell ing van de (ontwerp) begroting geldt de volgende procedure. 
1. Het dageli jks 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 de ontwerp 

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

van de zienswijzen aan aan het algemeen bestuur. 
4. Het algemeen bestuur stelt de begroting 2015 vervolgens vóór 1 ju l i 2014 vast. 
5. Onmiddell i jk na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur zendt deze de 

begroting ter kennisnamen aan provinciale staten en de gemeenteraden. 
6. Het dageli jks bestuur zendt de begroting binnen twee weken na vaststel l ing, maar in elk 

geval vóór 15 jul i aan de minister. 

8. Voorste l len 
Wij stellen u tenslotte voor: 
1. De begroting 2015 vast te stel len. 
2. De meerjarenraming 2016 - 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 
3. De bevoorschotting overeenkomstig bij lage 1 vast te stellen 
4. Het dageli jks bestuur te machtigen over de post onvoorzien (€ 60.000) te beslissen. 
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I I . PROGRAMMA 1 - VERGUNNINGVERLENING 

1. Wat wi l len w e bere iken? 
Dat vergunningaanvragen binnen de wettel i jke termijnen worden afgehandeld en dat de 
verleende vergunningen bijdragen aan een veilige leefomgeving en handhaafbaar z i jn. 
Meldingen worden beoordeeld op juistheid en volledigheid. 

2. Wat gaan w e daarvoor doen? 
Meedenken in mogeli jkheden en oplossingen, waarbij de belangen van de aanvrager, de 
omgeving en de gemeenten/provincie in het oog worden gehouden. 
• De inzet van menskracht en deskundigheid zodanig plannen dat producten met 

kwali tei t , integraal tot stand komen. Het klantgericht werken staat hierbij centraal. 
• Het uitvoeren van afspraken met de opdrachtgevers. 

3. Wat mag het kos ten? 

Programma 
2013 2014 

Begroting 

2015 

Begroting 

2 0 1 6 

Begroting 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

Vergunningverlening 

Lasten € 780.974 € 1.065.286 € 1.133.887 € 1.094.275 € 1.092.127 € 1.078.525 

Algemene dekkingsmiddelen 

Baten € 866.307 € 1.065.286 € 1.133.887 € 1.094.275 € 1.092.127 € 1.078.525 

Resultaat voor bestemming ( V ) * € 85.333 € 0 € 0 € 0 0 € 0 

Mutaties reserves (toevoeging) € 85.333 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Resultaat na bestemming € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

* V = Voordelig 
NB: realisatie 2013 heeft betrekking op de periode van 1 april t/m 31 december 2013 

De lasten zijn toebedeeld op basis van het aantal werkzame fte's voor "Vergunningverlening". 

Opmerking 
Vanaf 2016 zal de begroting op een andere leest zijn geschoeid in verband met de invoering 
van outputf inanciering. 
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I I I . PROGRAMMA 2 - TOEZICHT EN HANDHAVING 

1. Wat wi l len w e bere iken? 
Toezicht 
De ODA houdt toezicht op de naleving van mil ieuregelgeving. Hiervoor worden inrichtingen in 
de zin van de Wet Milieubeheer gecontroleerd aan de hand van een omgevingsvergunning of 
een melding Activiteitenbesluit. Als er voor de betreffende activiteit geen vergunning is 
verleend of wanneer er geen melding is ingediend, wordt erop toegezien dat dit alsnog 
gebeurt. 

Bij de controles wordt uitgegaan van priori teiten en frequenties welke zijn gebaseerd op de 
door de partners aangeleverde handhavingsprogramma's. Deze programma's zijn door de 
ODA ingebed in het HUP2015 (handhavingsuitvoeringsprogramma 2015). Ook de analyses 
van de voorgaande jaren vormen input voor de inzet en dus het HUP2015. De aanpak heeft 
een aantal pi j lers: branchegericht, themagericht en effectgericht. In 2015 willen we to t een 
meerjar ige HUP komen. Op basis van risico's per categorie van inrichtingen wordt een 
controlefrequentie bepaald. In samenhang met het inrichtingenbestand volgt zo een 
meerjar ige HUP. 

Verder neemt de ODA door burgers en/of bedri jven ingediende mil ieuklachten in behandeling 
en geeft daar een vervolg aan. Voor het indienen van klachten is de ODA via de Klanten 
Contact Centra van de deelnemers bereikbaar, maar ook via de ODA-brede tooi S@men. 

Er is gebiedsgericht toezicht op de naleving van de milieuregelgeving (inclusief het 
bodemtoezicht) en het inrichtingenbestand wordt actueel gehouden. 

Handhaving, b e z w a a r en beroep 
Indien het toezicht niet leidt tot het beoogde resultaat wordt de naleving van de regels met 
gebruikmaking van bestuursrechteli jke handhavingsinstrumenten afgedwongen. De inzet 
vanuit de ODA is veel meer gericht op het bewustmaken van de regelgeving. Vanuit de missie 
en visie van de ODA is een kernwaarde geformuleerd: Liever bewust maken dan handhaven! 
Bij de uitvoering van onze taken wordt natuurl i jk vanuit die kernwaarde inzet gepleegd. 

De afhandeling van de in dit kader ingediende bezwaar- en beroepschriften wordt ook door de 
ODA verzorgd. 

Beleid 
De ODA draagt bij aan de ontwikkel ing van het lokale handhavingsbeleid en er wordt elk jaar 
een jaarverslag en een toezicht- en handhavingsprogramma opgesteld. Vanuit de analyses 
van het jaarverslag worden de speerpunten voor het toekomstige uitvoeringsbeleid bepaald. 
Daarmee wordt het geheel een transparante beleidscyclus met samenhang tussen de diverse 
onderdelen. 

1 januari 2015 is landelijk als datum gesteld waarop overheidsorganisaties de uitvoering van 
hun VTH-taken (vergunningen, toezicht en handhaving) moeten doen volgende de 
Kwaliteitscriteria 2 . 1 . De ODA heeft hiervoor een verbeterplan met -act ies doorlopen. In 2015 
is de uitvoering van de werkzaamheden volgens de maatlat van deze criteria. 
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2. Wat gaan w e daarvoor doen? 
Naast het uitvoeren van regulier werk worden taken projectmatig opgepakt. Niet elk project is 
gericht op de primaire taken; een aantal projecten is gericht op bijvoorbeeld de opbouw van 
de organisatie van de ODA of op stelseltaken. 

3. Wat mag het k o s t e n ? 

I ~ •• 
-

2013 2014 2015 

Begroting 

2016 

Begroting 

2017 

Begroting 

2018 

Toezicht en Handhaving 

Lasten € 2.240.839 € 3.056.613 € 3.253.446 € 3.139.789 € 3.133.626 € 3.094.599 

Algemene dekkingsmiddelen 

Baten € 2.485.683 € 3.056.613 € 3.253.446 € 3.139.789 € 3.133.626 € 3.094.599 

Resultaat voor bestemming ( V ) * € 244.844 € 0 € 0 € 0 0 € 0 

Mutaties reserves (toevoeging) € 244.844 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Resultaat na bestemming € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

* V = Voordelig 
NB: realisatie 2013 heeft betrekking op de periode van 1 april t/m 31 december 2013. 

De lasten zijn toebedeeld op basis van het aantal werkzame fte's voor "Toezicht en 
Handhaving". 

Opmerk ing 
Vanaf 2016 zal de begroting op een andere leest zijn geschoeid in verband met de invoering 
van outputf inanciering. 
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IV. PROGRAMMA 3 - ADVIES 

1. Wat wi l len w e bere iken? 
Het verstrekken van passende en kwalitatieve hoogstaande specialistische en juridische 
adviezen aan gemeenten en provincie betreffende het ontwikkelen, inrichten en beheren 
van een duurzame leefomgeving. 

Het gaat om adviezen op het gebied van erfgoed, archeologie, constructie, geluid, bodem, 
lucht, externe veil igheid, mil ieuzonering en geur. 

2. Wat gaan w e daarvoor doen? 
• Meedenken in mogeli jkheden en oplossingen, waarbi j de belangen van de aanvrager, 

de omgeving en de gemeenten/provincie in het oog worden gehouden. 

• Het verstrekken van gevraagde en ongevraagde specialistische en juridische adviezen 
aan in- en externe opdrachtgevers. 

• De inzet van menskracht en deskundigheid zodanig plannen dat producten met 
kwaliteit, integraal tot stand komen. Het klantgericht werken staat hierbij centraal. 

• Binnen afgesproken termi jnen leveren van advies dat voldoet aan gevraagde en/of 
geformuleerde kwaliteitseisen. 

3. Wat mag het kos ten? 

Programma 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Begroting 

Advies 

Lasten € 1.069.186 € 1.458.422 € 1.552.338 € 1.498.108 € 1.495.168 € 1.476.546 

Algemene dekkingsmiddelen 

Baten € 1.186.010 € 1.458.422 € 1.552.338 € 1.498.108 € 1.495.168 € 1.476.546 

Resultaat voor bestemming ( V ) * € 116.824 € 0 € 0 € 0 0 € 0 

Mutaties reserves (toevoeging) € 116.824 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Resultaat na bestemming € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

* V = Voordelig 

NB: realisatie 2013 heeft betrekking op de periode van 1 april t/m 31 december 2013. 

De lasten zijn toebedeeld op basis van het aantal werkzame fte's voor "Advies". 

Opmerking 

Vanaf 2016 zal de begroting op een andere leest zijn geschoeid in verband met de invoering 
van outputf inanciering. 
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V. PROGRAMMA 4 - BOVEN REGIONALE TAKEN 

In le id ing 
Niet alle Gelderse omgevingsdiensten zijn allemaal voldoende " robuust" om alle opgedragen 
taken uit te voeren. Om die robuustheid wel te garanderen, is een Gelders stelsel ontwikkeld. 
Omgevingsdiensten waar bovenregionale taken zijn belegd, zorgen voor de uitvoering 
daarvan ten behoeve van alle Gelderse omgevingsdiensten. 
De volgende bovenregionale taken zijn als volgt belegd: 

Bovenregionale taak Belegd bij 
Programmatische taken 

Kwaliteit en coördinatie Gelders stelsel Omgevingsdienst De Vallei 
Ketentoezicht Omgevingsdienst Rivierenland 
Portaal en kenniscentrum Omgevingsdienst Veluwe en IJssel 

Complexe vergunningverlening provinciaal Omgevingsdienst Nijmegen 
Complexe vergunningverlening gemeentelijk Omgevingsdienst Nijmegen 
Personeel en Organisatie Omgevingsdienst Achterhoek 
BSBm (Bestuurli jke Straf Beschikking milieu) Omgevingsdienst Noord Veluwe 

1. Wat wi l len w e bere iken? 
In Gelderland hebben gemeenten en provincie gekozen voor een samenhangend stelsel van 
uitvoeringsdiensten waarin nabi jheid, samenhang, kwaliteit en efficiency belangri jke 
uitgangspunten z i jn. De keus om zo veel mogeli jk in de regio en daarmee in de eigen 
organisatie te bli jven werken, maakt samenwerking tussen de uitvoeringsdiensten nodig en 
gewenst. Nodig omdat niet in alle regio's de uitvoering van alle taken robuust en op een 
kwalitatief goede manier mogeli jk is. Samenwerking is gewenst omdat het de enige manier is 
om kwalitatief goede producten tegen een redelijke prijs te leveren. 

2. Wat gaan w e daarvoor doen? 

Kwaliteit en coördinatie Gelders stelsel 
Om het Gelders stelsel van zeven uitvoeringsdiensten bl i jvend, op een kwali tat ief goed niveau 
te laten funct ioneren, is het van groot belang duurzaam met elkaar in gesprek te zi jn. De 
uitvoeringsdienst De Vallei voert daarover de regie. Jaarlijks bepalen de uitvoeringsdiensten 
samen op grond van welke indicatoren de kwaliteit wordt gemonitord. 

Ketentoezicht 
De regio Rivierenland is verantwoordel i jk voor de analyses, de keuze van de ketens en de 
uitvoeringsplanning. De ketenprogramma's worden uitgevoerd in samenwerking met de 
medewerkers van de verschillende omgevingsdiensten. 
Als gevolg van de afspraken die door de VNG zijn gemaakt, neemt de ODA op diverse 
onderdelen deel aan ketentoezicht. In overleg met de ODR worden projecten bepaald voor de 
inzet op ketentoezicht. Hiervoor is vanuit de ODA capaciteit beschikbaar gesteld. 

Portaal en kenniscentrum 
De Omgevingsdienst Veluwe-IJssel (OVIJ) is verantwoordel i jk voor de opzet van een portaal 
en kenniscentrum. Er dient voldoende waarborg te zijn dat externe kennis- en ketenpartners 
hun weg kunnen vinden in het Gelders Stelsel. Afgesproken is dat de OVIJ initiatief neemt in 
overleg met de regio's tot een beschrijving van de portaal- en kennisfunctie te komen. Daarbij 
dient helderheid te komen over de invulling van de functie, verschillende verwacht ingen, 
rollen en afbakening met betrekking tot andere taken. Uitgangspunt is de beschikbare 
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capaciteit zo efficiënt mogel i jk in te zetten en niet toe te werken naar het centraliseren van 
functies. 

Complexe vergunningverlening en handhaving (provinciale en gemeentelijke inrichtingen) 
De complexe vergunningverlening en handhaving, inclusief de meetwerkzaamheden, 
vuurwerk en het toezicht op de bodemsaneringen, zijn toebedeeld aan de omgevingsdienst 
Regio Nijmegen. In principe geldt dat de bevoegdheid deze taak uit te voeren bij de 
betreffende gemeente of bij de provincie bl i j f t . Daarmee bli j f t de in het gebied werkzame 
uitvoeringsdienst het aanspreekpunt. 

Personeel en Organisatie 
In het Gelders Sociaal Plan (GSP) is afgesproken dat de taken / voorzieningen op HRM/P&O 
gebied zoveel mogeli jk voor alle zeven omgevingsdiensten gemeenschappeli jk worden 
geregeld. Het gaat er daarbij niet alleen om dat beleid en instrumenten zoveel mogeli jk geli jk 
z i jn, maar ook dat gezamenli jk en gecoördineerd wordt gemanaged op loopbaanontwikkeling. 
In brede zin moeten we denken aan: werv ing- en selectie, mobil i tei t , opleidingsplanning, 
ziekteverzuim, inrichten interne arbeidsmarkt, ontwikkelen loopbaaninstrumenten, inrichten 
HRM gesprekken cyclus, uitwerking CAR-UWO, Sociaal Statuut, werkkostenregeling enz. 
De ODA vervult hierin de voortrekkersrol ondersteund door de expertgroep P&O. Het grote 
voordeel is dat niet elke regionale uitvoeringsdienst zelf "het wiel hoeft uit te vinden". 
Kosten (vooral personele inzet) die hiervoor door de ODA worden gemaakt , worden verdeeld 
over de zeven omgevingsdiensten 

Bestuurlijke Straf Beschikking milieu 
Met ingang van 13 november 2013 heeft de omgevingsdienst Noord-Veluwe een aantal 
nieuwe stelseltaken toebedeeld gekregen. Het gaat om de 'gr i jze ' BSBm en de aansturing en 
coördinatie van de 'gr i jze ' boa's (buitengewoon opsporingsambtenaren) die in dienst zijn van 
de Gelderse omgevingsdiensten. De BSBm is een nieuw strafrechtel i jk instrument. Het moet 
worden geïmplementeerd en zijn plaats v inden, naast de al bestaande bestuursrechteli jke 
handhavingsinstrumenten binnen de omgevingsdiensten. 
Handhaving op de 'groene' wetgeving is niet ondergebracht bij de omgevingsdiensten. 
Daarom is binnen de Gelderse Omgevingsdiensten overeengekomen de zogenaamde 'groene' 
BSBm (t i jdel i jk) te mandateren naar de provincie Gelderland. 

3. Wat mag het kos ten? 

1 Programma 
2016 

Begroting 

2.017 

Begroting 

2018 

Begroting 

Bovenregionale taken 

Lasten € 379.000 € 498.000 681.734 € 681.734 681.734 € 681.734 

Algemene dekkingsmiddelen 

Baten € 379.000 € 498.000 € 681.734 € 681.734 € 681.734 € 681.734 

Resultaat voor bestemming € 0 € 0 € 0 € 0 0 € 0 

Mutaties reserves (toevoeging) € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Resultaat na bestemming € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

* V = Voordelig 
NB: realisatie 2013 heeft betrekking op de periode van 1 april t/m 31 december 2013. 
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De lasten zijn geraamd op basis van de begroting volgens de zogenaamde 
"Bovenregionale mat r ix " van november 2012. 

Opmerking 
Vanaf 2016 zal de begroting op een andere leest zijn geschoeid in verband met de invoering 
van outputf inanciering. 
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VI . DE PARAGRAFEN 

In le id ing 
In het Besluit Begroting en Verantwoording zijn zeven verplichte paragrafen opgenomen voor 
provincies, gemeenten en hun gemeenschappeli jke regelingen. Deze zijn niet allemaal 
relevant voor de omgevingsdienst Achterhoek. Om die reden zijn de paragrafen lokale 
heff ingen, grondbeleid en verbonden parti jen achterwege gelaten. 

De volgende paragrafen worden achtereenvolgens behandeld: 
1. Bedrijfsvoering 
2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 
3. Financiering 
4. Onderhoud kapitaalgoederen 

1. Paragraaf Bedr i j fsvoer ing 

Personee l en organisat ie 
Hieronder t ref t u een overzicht aan van de personeelsformatie van de ODA. 

Omschrijving 31-12-2013 Begroot 2015 
Management 3,78 3,78 
Vergunningverlening 11,41 11,31 
Toezicht en Handhaving 32,43 32,43 
Advies 15,59 15,48 
Totaal 63,21 63,00 

Organisat ie ondersteuning 
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering op 18 december 2013 besloten de organisatie 
ondersteuning onder te brengen bij één van de partners. Ten t i jde van de samenstelling van 
deze begroting zijn de voorbereidingen voor de offerte aanvraag gestart. Wij zullen de 
uitkomsten t.z.t . aan u voorleggen. 

2. Paragraaf w e e r s t a n d s v e r m o g e n en r is icobeheers ing 
Het weerstandsvermogen is de buffer om tegenvallers op te vangen. 
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen de weerstandscapaciteit en alle risico's 
waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in 
relatie tot de financiële positie. 
Onder weerstandscapaciteit worden de middelen en de mogeli jkheden verstaan waarover de 
ODA beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. 

Deze paragraaf dient, conform de BBV, tenminste de volgende drie onderwerpen te bevatten: 
een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 
een inventarisatie van de risico's en 
het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. 

Weers tandscapac i te i t 
In algemene zin bestaat de weerstandscapaciteit uit de stelpost onvoorzien en de (algemene) 
reserve. In deze begroting is een stelpost voor onvoorzienen uitgaven opgenomen van 
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€ 60.000. De ODA heeft (nog) geen (algemene) reserves waardoor de weerstandscapaciteit 
van de ODA op dit moment nihil is. 
In artikel 30 van de gemeenschappeli jke regeling is bepaald dat een batig saldo van de 
begroting of jaarrekening wordt toegevoegd (impliciet) aan de reserves to t een max imum van 
2,5% van de jaarl i jkse exploitatielasten of € 500.000 en wel de laagste van deze twee. 
Het beschikken over reserves is voorbehouden aan het algemeen bestuur. 

Ris ico 's 
Deze begroting kent een aantal risico's waarvan de belangrijkste z i jn: 
1. Loon- en prijsontwikkelingen 

De cao voor gemeenteambtenaren liep tot 31 december 2012. Voor 2013 (en volgende 
jaren) moeten nieuwe afspraken worden gemaakt. Naast de looneis van de vakbonden 
zitten in de loonontwikkeling ook andere werkgeverslasten zoals bijvoorbeeld de al 
aangekondigde sti jging van de pensioenpremies. 
We hebben weliswaar rekening gehouden met een bepaald loon- en pri jsniveau maar de 
exacte ui tkomsten van het cao-overleg zijn ongewis. 

2. Dienstverleningsovereenkomsten 
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering op 18 december 2013 besloten de 
organisatie ondersteuning onder te brengen bij één van de partners. Ten t i jde van de 
samenstell ing van deze begroting zijn de voorbereidingen voor de offerte aanvraag in 
volle gang. Wij zullen de uitkomsten t.z.t . aan u voorleggen. 

3. Ziekteverzuim 
Er is geen raming in de begroting opgenomen voor vervanging als gevolg van 
ziekteverzuim. Kortdurend verzuim zal binnen de begroting moeten worden opgevangen 
en eventueel langdurig verzuim zoveel mogeli jk binnen de begrot ing. 

4. Risico's taakuitvoering. 
Hieronder verstaan we het risico van aansprakeli jkstell ing bij de reguliere taakuitvoering. 
Een groot deel van dit risico is verzekerd door middel van de reguliere verzekeringen zoals 
wettel i jke aansprakeli jkheid en bestuurdersaansprakeli jkheid. 

5. Werkkostenregeling 
Uiterli jk 1 januar i 2015 treedt de werkkostenregeling in werking. 
Deze regeling begrenst het maximaal te besteden bedrag aan onbelaste vergoedingen en 
verstrekkingen voor de werknemers. Boven de vri je ruimte is loonbelasting verschuldigd. 
Ook deze regeling kan financiële gevolgen hebben voor de loonkosten. We gaan daar 
vooralsnog echter niet vanuit . 

6. Decentralisatie provinciale bevoegdheden 
De overdracht van de bevoegdheden van de Provincie heeft ook gevolgen voor de 
geldstromen. De (rechtstreekse) bijdragen van de provincie ( loonsom, overhead, 
complexe vergunningverlening) zijn komen te vervallen en hiervoor in de plaats komt een 
( integratie) uitkering via het gemeentefonds aan de gemeenten. 
Duidelijk is inmiddels dat er nadeel omgevingsdiensten / gemeenten zijn en voordeel 
omgevingsdiensten /gemeenten. Op provinciaal niveau moet de herverdeling van de 
gelden budgettair neutraal verlopen. De provincie neemt het initiatief voor (nader) 
overleg. 
De volgende provinciale bijdragen komen te vervallen ( t .o.v. begroting 2014) : 

Loonsom provinciale medewerkers € 481.000 
Overhead op de loonsom € 267.000 
Complexe vergunningverlening provinciale bedri jven € 286.000 

Totaal € 1 .034.000 

De precieze consequenties zijn nog niet bekend. 
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Niet alle risico's komen tegel i jk voor. Ook zijn de gevolgen van de risico's niet alti jd 
maximaal. 
De genoemde risico's kunnen wellicht deels binnen de begroting worden opgevangen, 
maar het kan ook dat een beroep op de deelnemers moet worden gedaan. 

3. Paragraaf F inancier ing 
Treasuryfunct ie 
De wet Financiering decentrale overheden (FIDO) verplicht de gemeenschappeli jke regeling 
richtl i jnen vast te stellen voor het beheer van de geldstromen en de risico's die daaraan zijn 
verbonden. De treasuryfunctie maakt onderdeel uit van de ondersteunende financiële 
diensten die de gemeente Berkelland voor de omgevingsdienst Achterhoek verricht. 

Ris icobeheer 
De ODA heeft een eenvoudige rol op treasurygebied. De behoefte is: 
> het aantrekken van langlopende geldleningen voor investeringen ten behoeve van de 

bedri j fsvoering; 
> het overbruggen van de mate van bevoorschott ing door de deelnemers. 

Zodra grotere investeringen in de bedrijfsvoering worden gedaan ontstaat behoefte aan een 
langlopende f inanciering. 
Ook de ODA heeft te maken met het zogenaamde "schatkistbankieren". De rekeningcourant 
tegoeden van de ODA bij de Bank Nederlandse Gemeenten worden dagelijks afgeroomd ten 
gunste van 's-Rijks kas. 

Kasgeldl imiet 
De kasgeldlimiet geeft aan in welke mate in de financiering van investeringen mag worden 
voorzien in de vorm van kort lopende middelen. Volgens de Wet Financiering Decentrale 
Overheden (FIDO) bedraagt de kasgeldlimiet 8 ,2% van het totaal van de primit ieve begroting. 
Deze beloopt € 6.621.405. De kasgeldlimiet bedraagt voor 2015 aldus € 542.955. 

4. Paragraaf Onderhoud kapi taa lgoederen 
De paragraaf "onderhoud kapitaalgoederen" heeft tot doel aan te tonen hoe de ODA de 
instandhouding van haar kapitaalgoederen waarborgt . 
Kapitaalgoederen zijn aankopen die een meerjar ig gebruik dienen en die we meestal 
aanduiden als investeringen. Artikel 3 van de financiële verordening bepaalt dat nieuwe 
investeringen in de begroting moeten worden vermeld. 
Voor het up-to-date houden van software zijn zoveel mogeli jk onderhoudscontracten 
afgesloten met de leveranciers. De hieraan verbonden kosten worden geacht te zijn begrepen 
in de vergoeding welke de ondersteunende partner ontvangt van de ODA. 
Voor investeringen hanteren we de volgende afschr i jv ingstermi jnen. 

hardware: 3 jaar 
software: 5 jaar 
dienstvervoermiddelen: 7 jaar 

Overigens bepaalt de financiële verordening (art ikel 6) dat materiële vaste activa met 
economische waarde annuïtair worden afgeschreven. 
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V I I . DE FINANCIËLE BEGROTING 

Overzicht van lasten en baten 
Onderstaand de financiële begroting 2015 van de ODA met toel icht ing. 

2013 2014 2015 
FINANCIËLE BEGROTING 2015 Realisatie Begroting Begroting 

(apr-dec) ( jaar ) 

LASTEN 

1 Loonsom 3.015.000 4.170.321 4.776.872 

2 Organisatiekosten 75.000 139.000 290.857 

3 Dienstreizen 78.000 122.000 85.000 

4 Specialistische inhuur (gemeenten) 94.000 293.000 147.378 

5 Inhuur van derden 0 40.000 

6 Bovenregionale taken 379.000 498.000 681.734 

7 Organisatie ondersteuning 382.000 561.000 539.565 

8 Algemene lasten 0 295.000 0 

9 Onvoorzien 0 0 60.000 

Totaal Lasten 4.023.000 6.078.321 6.621.405 

BATEN 

21 Bijdragen van derden 538.000 1.212.000 129.617 

22 Detacheringen 56.000 0 0 

23 Algemene baten 0 0 0 

Totaal Baten 594.000 1.212.000 129.617 

Saldo 3.429.000 4.866.321 6.491.787 

24 Bijdragen deelnemers 3.876.000 4.866.321 6.491.787 

Resultaat Voordelig 447.000 0 0 

NB: realisatie 2013 heeft betrekking op de periode van 1 april t/m 31 december 2013. 

Toelichting f inanciële begroting 

LASTEN 

1. Loonsom (€ 4 . 7 7 7 . 0 0 0 ) 
De loonsom bestaat uit de loonsommen van het primaire proces (vergunningverlening, 
toezicht, handhaving en advies) en van het management (ondersteuning). 
De toename met € 607.000 is hoofdzakeli jk een gevolg van: 
- Formatie Informatiebeleid en ICT € 290.000 

Formatie Verandermanagement € 285.000 * 
- Loonstijging 1 % € 42.000 

*Hier staat een navenante daling van de vacatureruimte tegenover (zie onder 8 algemene 
lasten). 

2. Organisat iekosten (€ 2 9 1 . 0 0 0 ) 
Voor algemene personeels- en opleidingskosten is overeenkomstig de begroting 2014 een 
budget beschikbaar van € 139.000. Voor communicatie (niet meer als organisatie 
ondersteuning), klachtenafhandeling en Sesomweb wordt € 37.000 geraamd. 
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In de Bestuursrapportage 2013 hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen 
aanschaf van de applicatie Sesomweb als ondersteuning voor de standaardisering en 
formulering van vergunningen. Drukwerk maakte deel uit van de 
dienstverleningsovereenkomst facil itaire zaken. Dat bleek niet zo handig. 
Voor verzekeringen en accountantskosten wordt elk € 13.000 geraamd. Deze lasten zijn in 
mindering gebracht op de organisatie ondersteuning door Berkelland (de ODA betaalt deze 
kosten voortaan zelf). 
De medewerkers van de ODA maken vanaf de start gebruik van voorzieningen die vanuit 
de latende organisaties worden gefacil i teerd. Daarbij valt te denken aan telefoons, 
smartfoons, tabiets, dienstauto's, dienstkleding, meetapparatuur enz. 
Deze afspraak met de latende organisaties geldt to t 1 april 2014. Vanaf die datum zorgt 
de ODA zelf voor deze faciliteiten of heeft concrete afspraken met de latende organisaties. 
We zijn aan het inventariseren welke facil iteiten het exact betreffen en wat de (financiële) 
gevolgen daarvan zi jn. Vooralsnog nemen we een stelpost op van € 50.000. 
Tenslotte ramen we voor 2015 eenmalig een budget van € 25.000 voor het uitvoeren van 
een klanttevredenheidsonderzoek naar de ODA. 

3. Dienstre izen (€ 8 5 . 0 0 0 ) 
Voor dienstreizen ramen we een bedrag van € 85.000. 
De werkeli jke kosten 2013 wijzen uit dat we met een lager budget toekunnen. 

4. Spec ia l is t ische inhuur - gemeenten (€ 1 4 7 . 0 0 0 ) 
Betreffen ingebrachte budgetten "specialistische inhuur" door de deelnemers. 

5. I n h u u r van derden (€ 4 0 . 0 0 0 ) 
Betreft de ( t i jdel i jke) detachering van personeel. 

6. Bovenregionale taken (€ 6 8 2 . 0 0 0 ) 
Een aantal bovenregionale taken is belegd bij verschil lende omgevingsdiensten. Hieronder 
een overzicht welke taken dit betreffen en welke omgevingsdiensten die taken uitvoeren. 

Bovenregionale taak 
• 

014 
egroting 

2015 
Begroting 

Programmatische taken 
Kwaliteit en coördinatie stelsel OD De Vallei 19.000 23.000 23.000 
Ketentoezicht OD Rivierenland 39.000 52.000 53.000 
Portaal en kenniscentrum OD Veluwe en IJssel 59.000 79.000 80.000 

Provinciale Inrichtingen OD Nijmegen 262.000 286.000 289.000 
Gemeenteli jke Inrichtingen OD Nijmegen 0 58.000 70.000 
BSBm (Bestuurl i jke Straf 
Beschikking milieu OD Noord Veluwe 0 0 12.000 
Personeel en Organisatie OD Achterhoek 0 155.000 
Totaal 379.000 498.000 682.000 

De stelseltaak P&O komt voor ongeveer 6/7 deel (€ 130.000)voor rekening van de andere 
omgevingsdiensten. 

De lasten zijn geraamd op basis van de begroting volgens de zogenaamde 
"Bovenregionale mat r i x " van november 2012. 
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7. Organisat ie onders teunende d iensten (€ 5 4 0 . 0 0 0 ) 
In afwachting van de besluitvorming over de "aanbesteding" van de organisatie 
ondersteunende diensten hebben we de raming gestoeld op de begrotingscijfers 2014. 

Ondersteunende dienst Belegd bij 2013 2014 2015 
Realisatie Begroting Begroting 
(apr-dec) 

Personeel (salarisadministratie en Lochem 81.000 109.000 110.000 
organisatie) 
Financieel (beheer en beleid) Berkelland 55.000 121.000 76.000 
Informatisering en automatisering Doetinchem 74.000 110.000 112.000 
Post en archief, Facilitair, Huisvesting Bronckhorst 142.000 206.000 203.000 
en Telefonisch Informatie Punt 
Communicatie Winterswijk 11.000 15.000 Nihil 
Bestuurlijk-juridisch Oude IJsselstreek 19.000 Nihil 39.000 
Totaal 382.000 561.000 540.000 

De afname van de begroting ten opzichte van 2014 met € 21.000 is hoofdzakeli jk een 
gevolg van: 

ODA betaalt verzekeringen en accountantskosten voortaan zelf 
(Berkel land): - / - € 4 5 . 0 0 0 
Beëindiging communicatie (Winterswi jk) ; in eigen beheer ODA - / - € 15.000 
Bestuurl i jk juridische ondersteuning (Oude IJsselstreek) € 39.000 

8. A lgemene lasten (€ O) 
De inzet van verandermanagement (€ 285.000) wordt in 2015 bekostigd uit de 
vacatureruimte. Deze is aldus verval len. 

9. Onvoorz ien (€ 6 0 . 0 0 0 ) 
Bij de begrotingsbehandeling 2014 is besloten geen onvoorzien in de begroting op te 
nemen. We hebben hiervan in de risicoparagraaf in de begrotingen 2014 gewag gemaakt. 
Daarmee loopt de begroting een (groot) risico). Onvoorziene, onvermijdel i jke en /o f 
onuitstelbare uitgaven leiden dan onmiddell i jk to t een aanpassing van de begroting en dus 
tot aanpassing van de deelnemersbi jdragen. 
Om dit te voorkomen en in voorkomend geval niet (telkens) naar andere 
dekkingsmiddelen op zoek te hoeven gaan, stellen wi j voor in de begroting 2015 een post 
onvoorzien op te nemen overeenkomende met 1 % van de jaarbegrot ing; dit komt neer op 
ongeveer € 60.000. Wij stellen u voor uit pragmatische overwegingen en het voorkomen 
van lange procedures de beslissingsbevoegdheid over dit bedrag te beleggen bij het 
dageli jks bestuur. 

BATEN 

21 . Bi jdragen van derden (€ 1 3 0 . 0 0 0 ) 
Begroot is de bijdrage van de andere Gelderse omgevingsdiensten in de kosten van de 
stelseltaak P&O welke de ODA uitvoert. 

Provincie 
De overdracht van de bevoegdheden van de provincie heeft ook gevolgen voor de 
geldstromen. De (rechtstreekse) bijdragen van de provincie ( loonsom, overhead, complexe 
vergunningverlening) komen te vervallen en hiervoor in de plaats komt een uitkering via het 
gemeentefonds aan de gemeenten. 
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Duidelijk is inmiddels dat er nadeel omgevingsdiensten / gemeenten zijn en voordeel 
omgevingsdiensten /gemeenten. Op provinciaal niveau moet de herverdeling van de gelden 
budgettair neutraal verlopen. De provincie neemt het init iatief voor (nader) overleg. 
De volgende provinciale bijdragen komen te vervallen ( t .o.v. begroting 2014) : 

Loonsom provinciale medewerkers € 481.000 
Overhead op de loonsom € 267.000 
Complexe vergunningverlening provinciale bedri jven € 286.000 

Totaal € 1 .034.000 

De met deze decentralisatie gepaard gaande financiële middelen komen ingaande 2014 als 
een integratie uitkering uit het gemeentefonds ten goede van de gemeenten: 

1 Gemeente Bedrag (in € ) 

Aalten 32.689 

Berkelland 151.135 

Bronckhorst 112.502 

Doetinchem 125.663 

Lochem 107.408 

Montferland 19.529 

Oost Gelre 109.955 

Oude IJsselstreek 113.776 

Winterswijk 201.230 

Zutphen 108.257 

Totaal 1.082.144 

De precieze consequenties zijn nog niet bekend. 

Regio Achterhoek 
De bijdragen van de Regio Achterhoek voor de regionaal archeoloog zijn ingaande 2014 
komen te verval len. De deelnemers in de GR betalen niet langer aan de Regio maar aan de 
ODA. De bijdrage van de Regio voor de adviseur externe veiligheid vervalt ingaande 2015. 
Deze kosten komen dan volledig voor rekening van de (deelnemers in de) ODA. De 
gemeenten gaan hiervoor gecompenseerd worden via gemeentefonds. Het gaat in totaal om 
een bedrag van € 178.000 (dit is inclusief de bijdrage voor overhead). 
Aldus verminderen de bijdragen van de Provincie en de Regio met € 1.034.000 + € 178.000 is 
€ 1.212.000. 

23 . A lgemene baten ( € O) 
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24. Bi jdragen d e e l n e m e r s (€ 6 .492 .000 ) 
Volgens de (nieuw) vastgestelde verdeelsleutel belopen de bijdragen van de partners als 
volgt : 

Deelnemer 
Werkelijke 

loonsom 
FTE Individuele 

gemeente 
Integratie 
uitkering 

Begroting 

2015 

Begroting 

2014 

Aalten 211.314 124.693 6.166 32.689 374.862 314.659 

Berkelland 868.543 439.395 25.692 151.135 1.484.764 1.138.550 

Bronckhorst 408.495 199.905 0 112.502 720.902 503.089 

Doetinchem 338.614 174.174 0 125.663 638.452 482.185 

Lochem 246.788 154.382 0 107.408 508.577 371.221 

Montferland 188.407 106.880 0 19.529 314.816 258.896 

Oost Gelre 260.334 156.361 68.709 109.955 595.359 417.342 

Oude IJsselstreek 410.197 192.384 20.040 113.776 736.397 652.287 

Winterswijk 242.226 134.589 17.522 201.230 595.567 391.881 

Zutphen 258.912 145.673 9.249 108.257 522.091 336.212 

Totaal 3.433.830 1.828.435 147.378 1.082.144 6.491.787 4.866.321 

Toename 1.625.466 

Toel icht ing 

We hebben ervoor gekozen de integratie uitkering die vanaf 1 januari 2014 de gemeenten ten 
deel valt één op één in de begroting van de ODA op te nemen. 
Mochten er andere afspraken worden gemaakt dan zullen wi j dat door middel van een 
tussenti jdse begrotingswijziging in de begroting verwerken. 

De toename van de gezamenli jke gemeentel i jke bijdragen ten opzichte van 2014 beloopt 
€ 1.625.000. Dit wordt (grotendeels) voor de gemeenten gecompenseerd door: 

Integrat ie uitkering uit het gemeentefonds € 1.082.000 
Verlaging lasten Regio Achterhoek / toename gemeentefonds € 178.000 

Totaal € 1.260.000 

In de gewijzigde gemeenschappeli jke regeling is afgesproken dat " inwonerbi jdragen" te 
baseren op: 
1. De werkel i jk ingebrachte loonsommen (pr imair proces, opslag personeelskosten, 

dienstreizen en vacatureruimte). 
2. Het aantal ingebrachte FTE's (loonsom management, bovenregionale taken en 

ondersteunende diensten) en 
3. Inhuur specialistische taken: per individuele gemeente. 

De toerekening per gemeente van de loonsommen en het aantal fte's is gebaseerd op de 
omvang van de inbreng per 1 april 2013 (opgaves van de partners). 
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Financiële Meer jarenbegrot ing 2 0 1 6 - 2018 

• 

inanciële Meerjarenbegroting 

2016-2018 

2015 2016 2017 2018 

LASTEN 

1 Loonsom 4.776.872 4.634.372 4.623.122 4.551.872 

2 Organisatiekosten 290.857 265.857 265.857 265.857 

3 Dienstreizen 85.000 85.000 85.000 85.000 

4 
Specialistische inhuur 
(gemeenten) 

147.378 147.378 147.378 147.378 

5 Inhuur van derden 40.000 0 0 0 

6 Bovenregionale taken 681.734 681.734 681.734 681.734 

7 Organisatie ondersteuning 539.565 539.565 539.565 539.565 

8 Algemene lasten 0 0 0 0 

9 Onvoorzien 60.000 60.000 60.000 60.000 

Totaal Lasten 6.621.405 6.413.905 6.402.655 6.331.405 

BATEN 

21 Bijdragen van derden 129.617 129.617 129.617 129.617 

22 Detacheringen 0 0 0 0 

23 Algemene baten 0 0 0 0 

Totaal Baten 129.617 129.617 129.617 129.617 

Saldo 6.491.787 6.284.287 6.273.037 6.201.787 

24 Bijdragen deelnemers 6.491.787 6.284.287 6.273.037 6.201.787 

Toel icht ing 

Beleid 

Het beleid zoals dat is geformuleerd in de begroting 2014 heeft als vertrekpunt gefungeerd 

voor het opstellen van de begroting 2015 en de meer jarenraming 2016 - 2018. 

Beleidswijzigingen waartoe wordt besloten na 1 januar i 2014 worden via 

begrotingswijzigingen verwerkt in de begroting 2015 en volgende. 

Loon- en prijsontwikkelingen 

Voor de jaren 2016 t / m 2018 zijn de lonen en prijzen constant verondersteld. 

Loonsom 

De loonsom fluctueert als gevolg van enerzijds de geraamde inverdieneffecten op het 
verandermanagement (in totaal € 285.000) en anderzijds als gevolg van de toename van de 
loonsom in 2017 met € 60.000 vanwege de 2 e applicatiebeheerder. 

.. i\ Inverdieneffect Inverdieneffect Resteert 

1 % Bedrag 
2015 285.000 Nihil Nihil 285.000 Vacaturebudget 
2016 285.000 50% 142.500 142.500 Deelnemersbijdrage 
2017 285.000 75% 213.750 71.250 Deelnemersbijdrage 
2018 285.000 100% 285.000 Nihil Nihil 
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Organisa tie kosten 
Onder de organisatiekosten is voor 2015 eenmalig een bedrag van € 25.000 opgenomen voor 
een klanttevredenheidsonderzoek over de ODA. Deze kosten keren in 2016 en volgende jaren 
niet te rug . 

Inhuur van derden. 

Betreft t i jdel i jke inhuur (alleen voor 2015). 

Algemene lasten 

Onder de algemene lasten werd tot dusverre de vacatureruimte geraamd. 
In 2015 is deze ruimte aangewend voor de (t i jdel i jke) formatie uitbreiding veranderkapitaal. 
Vanaf 2016 was er al geen vacatureruimte meer geraamd. 
Overz icht incidenteel 
Hieronder een overzicht van lasten die alleen betrekking hebben op het begrotingsjaar 2015 
en geen structurele doorwerking hebben. 

Lasten 

Omschr i jv ing 
Begroot 

2 0 1 5 
Inc identee l 

2015 

2 Organisatiekosten 214.857 25.000 

5 Inhuur van derden 40.000 40.000 

Bi jdragen per dee lnemer (in e u r o ' s ) 

2015 2016 2017 2018 

Aalten 374.862 362.880 362.231 358.116 

Berkelland 1.484.764 1.437.306 1.434.733 1.418.437 

Bronckhorst 720.902 697.860 696.610 688.698 

Doetinchem 638.452 618.045 616.938 609.931 

Lochem 508.577 492.322 491.440 485.858 

Montferland 314.816 304.754 304.208 300.753 

Oost Gelre 595.359 576.329 575.297 568.763 

Oude IJsselstreek 736.397 712.859 711.583 703.500 

Winterswijk 595.567 576.531 575.499 568.962 

Zutphen 522.091 505.403 504.499 498.768 

Totaal 6.491.787 6.284.287 6.273.037 6.201.787 
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V I I I . BESLUIT ALGEMEEN BESTUUR 

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Achterhoek; 

gelezen het voorstel van de Dagelijks Bestuur van 

B E S L U I T : 

5. De begroting 2015 vast te stel len. 
6. De meerjarenraming 2016 - 2018 voor kennisgeving aan te nemen. 
7. De bevoorschotting overeenkomstig bij lage 1 vast te stellen 

8. Het dageli jks bestuur te machtigen over de post onvoorzien (€ 60.000) te beslissen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur op 12 jun i 2014. 

De voorzi t ter, De secretaris, 

T.M.M. Kok Ir. P.G.M van Oosterbosch 
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Bij lage 1 bij het beslui t van het A lgemeen Bestuur van de omgev ingsd iens t 
Achterhoek tot vastste l l ing van de begroting 2015 . 
(Bevoorschotting door deelnemers) 

Deelnemer 
Werkeli jke 

loonsom 
FTE Individuele 

gemeente 
Integratie 
uitkering 

Begroting 

2015 

Aalten 211.314 124.693 6.166 32.689 374.862 

Berkelland 868.543 439.395 25.692 151.135 1.484.764 

Bronckhorst 408.495 199.905 0 112.502 720.902 

Doetinchem 338.614 174.174 0 125.663 638.452 

Lochem 246.788 154.382 0 107.408 508.577 

Montferland 188.407 106.880 0 19.529 314.816 

Oost Gelre 260.334 156.361 68.709 109.955 595.359 

Oude IJsselstreek 410.197 192.384 20.040 113.776 736.397 

Winterswijk 242.226 134.589 17.522 201.230 595.567 

Zutphen 258.912 145.673 9.249 108.257 522.091 

Totaal 3.433.830 1.828.435 147.378 1.082.144 6.491.787 
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