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Provinciale Staten van Gelderland en de gemeenteraden van 

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, 
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Onderwerp: 

Jaarstukken 2020 en begroting 2022 

 

 

Geachte leden van Provinciale Staten en leden van de gemeenteraad, 

 

 

Inleiding 

De ODA draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving in 

de Achterhoek. Dit wordt onder andere bereikt door onze inzet namens onze 

partners voor bedrijven en inwoners met vergunningverlening, advisering, 

toezicht en handhaving. 

 

U ontvangt van ons de jaarstukken 2020 en de begroting 2022 van de 

Omgevingsdienst Achterhoek. Aan de jaarstukken hebben we een infografic 

toegevoegd die in 2 pagina’s op hoofdlijnen inzicht geeft in de taakvelden 

van de ODA met enkele voorbeelden van wat we bereikt hebben in 2020. 

 

 

Jaarstukken 2020 

De jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. 

Onze accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden 

maar met een beperking op rechtmatigheid. Deze beperking houdt verband 

met de inzet van inhuur. Deze werkzaamheden zullen dit jaar opnieuw 

aanbesteed worden. De accountantsverklaring is bijgevoegd. De 

jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 538.000.  

 
Voor de ODA was 2020 een jaar waarin we geconfronteerd werden met 

corona. Dat had grote gevolgen voor allerlei geplande activiteiten waarvan 

het de grote vraag werd of die doorgang konden krijgen. Daar hebben we zo 

goed mogelijk op proberen te sturen door onze inzet flexibel mee te laten 

bewegen zonder daarbij de benodigde kwaliteit uit het oog te verliezen.   

 

De ODA werkt op basis van outputfinanciering en verkrijgt haar baten uit 

daadwerkelijk afgenomen producten en diensten door de partners. De ODA 

sluit 2020 financieel positief af. Het positieve resultaat is een combinatie 

van lagere kosten en hogere opbrengsten. Lagere kosten zijn ontstaan 

doordat activiteiten geen doorgang hebben gehad, met name opleidingen. 

Opbrengsten zijn incidenteel hoger doordat we dit jaar goed in staat zijn 

geweest onze medewerkers op betaalde werkzaamheden in te zetten niet 

alleen bij onze partners maar ook daar buiten. Die werkzaamheden hebben 

we gezocht om mogelijke terugloop van werk voor vergunningen en 

adviezen op te vangen. Er was een incidentele meevaller met betrekking tot 

een alsnog verkregen subsidie Externe Veiligheid.   
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Begroting 2022 

De begroting 2022 is opgesteld in lijn met die van 2021. Het activiteiten 

niveau blijft daarmee voor de meeste partners gelijk. Wel zijn op initiatief 

van de Provincie de taken voor complexe handhaving voor bedrijven onder 

provinciaal bevoegd gezag, gecentraliseerd bij de omgevingsdienst Arnhem. 

Op dit onderdeel is de begroting licht naar beneden bijgesteld.  

 

Tarief 2022 

Het uurtarief voor 2022 is begroot op € 95. Dit tarief wordt gebruikt voor 

het doorrekenen van de normproducten aan de partners.   

 

Zienswijzen 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 en 29 van de 

gemeenschappelijke regeling ODA stellen wij u graag in de gelegenheid uw 

zienswijzen op de voorliggende stukken aan ons kenbaar te maken op 

uiterlijk 21 mei 2021.  

 

De jaarstukken 2020 en de begroting 2022 zullen worden behandeld in de 

vergadering van het Algemeen Bestuur van 30 juni 2020.  

 

Op grond van artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling ODA dient de  

de begroting 2022 door u voor een eenieder ter inzage worden gelegd en 

algemeen verkrijgbaar te worden gesteld. Van de terinzagelegging en de 

verkrijgbaarstelling dient openbaar kennis te worden gegeven.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het dagelijks bestuur 

 

 

 

Petra G.M. van Oosterbosch 

directeur Omgevingsdienst Achterhoek  

http://www.odachterhoek.nl/

