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Provinciale Staten van Gelderland en de gemeenteraden van 

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, 

Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, 

Winterswijk en Zutphen 

 

 

 
 

 
Onderwerp: 

Jaarstukken 2021, begrotingswijziging 2022 en begroting 2023 

 

 

Geachte leden van de Gemeenteraden en Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

De Omgevingsdienst Achterhoek (hierna: 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. 

 

Voor een aantal van u is dit de eerste kennismaking met de ODA. 

In het najaar zal de ODA een bijeenkomst organiseren waarin de taken en 

werkwijzen van de ODA worden toegelicht en waar op dit moment de 

prioriteiten liggen. Raads- en Statenleden worden daarvoor uitgenodigd. 

 

U ontvangt van ons de jaarstukken 2021, de begrotingswijziging 2022 en de 

begroting 2023. Aan de jaarstukken hebben we een infographic 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 2021. 

 

Jaarstukken 2021 

De jaarstukken 2021 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. 

Onze accountant heeft de jaarstukken gecontroleerd en akkoord bevonden 

op getrouwheid en rechtmatigheid. De accountantsverklaring is bijgevoegd. 

De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 104.000.  

 
Voor de ODA was 2021 een jaar van een toenemende vraag naar onze 

dienstverlening. Tegelijkertijd zien we dat het lastig is om voldoende 

gekwalificeerde medewerkers te vinden. Het beroep op externe inhuur is 

nodig om het werk weg te zetten en aan de termijnen te voldoen. Met het 

zelf opleiden van trainees hopen we de afhankelijkheid van externe inzet op 

termijn te beperken.  

 

Begrotingswijziging 2022 

In 2021 heeft het Algemeen Bestuur de begroting 2022 vastgesteld. Op 

basis van de ontwikkelingen zijn er nu enkele aanpassingen nodig. Zo leidt 

het begin dit jaar afgesloten CAO akkoord tot hogere loonkosten voor 2022. 

Daarnaast zien we dat de vraag naar onze specialistische inzet de afgelopen 

twee jaar duidelijk toeneemt en willen we hier de begroting op aan passen  

 

zodat we ook formatie kunnen aannemen. Daarnaast nemen we enkele 

budgetneutrale wijzigingen en kleinere effecten mee.   
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Johannes.zwart@odachterhoek.nl 
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7000 AJ  Doetinchem 
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Begroting 2023 

De begroting 2023 is opgesteld in lijn met die van 2022 en de wijziging 

daarvan zoals hierboven weergegeven. Voor het jaar 2023 komen daar 

extra werkzaamheden bij. Grootste verandering komt voort uit de invoering 

van de omgevingswet per 1-1-2023 en de daaruit voortvloeiende 

overheveling van de bodemtaken vanuit Provincie naar Gemeenten. Met de  

 

partners is afgestemd dat de ODA deze werkzaamheden op zich zal nemen. 

Daarnaast zetten we in op de basistaken asbest voor alle partners en is er 

een relatieve kleine extra inzet voor BOA-uren geraamd, ingegeven vanuit 

de verdere doorwerking vanuit de LHS (Landelijke Handhavings Strategie). 

De indexaties hebben plaatsgevonden aan de hand van de uitgangspunten 

zoals eerder vastgesteld door het Algemeen Bestuur in december 2021.  

Ondertussen zetten de prijsontwikkelingen zich verder voort. 

Daadwerkelijke ontwikkelingen van het prijspeil zullen we meenemen in de 

1e begrotingswijziging 2023 zoals afgesproken in de uitgangspunten.  

 

Tarief 2023 

Het uurtarief voor 2023 is begroot op € 96. 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 2022.  

 

De jaarstukken 2021, de begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 

zullen worden behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 

juli 2022.  

 

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

Begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 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/

