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Onderwerp:

Jaarstukken ODRU 2021 en accountantsverklaring

Beste raadsleden,

Met genoegen bieden wij u op grond van artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling de Jaarstukken 2021
van Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) aan. In het jaar 2021 hebben we weer veel samen bereikt. In
onze animatie ‘Op afstand maar toch samen’ nemen wij u graag mee in een aantal mijlpalen van afgelopen
jaar. Deze is te bekijken via: https://youtu.be/C9v8Oyn1GsU (4:06 min).
Toelichting
Het algemeen bestuur van de ODRU heeft in zijn vergadering van 7 april de Jaarstukken 2021 unaniem
vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening.
In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de realisatie van de vooraf gestelde doelen (Koers 20192022) en staan de volgende vragen centraal: wat hebben we bereikt, wat is ervoor gedaan en wat heeft het
gekost? In de jaarrekening wordt meer in financiële zin verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar,
zowel over de exploitatie als de balans.
De ODRU sluit het jaar af met een positief resultaat van € 769.657.
Een deel hiervan is veroorzaakt door een gerealiseerde kostenbesparing. Het grootste deel werd echter
veroorzaakt door een te krappe personele bezetting, waardoor er achterstallig onderhoud in de
organisatieontwikkeling ontstaat. Dit wil de ODRU dit jaar inhalen.
Bestemming resultaat
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 7 april 2022 besloten het positieve resultaat te bestemmen
voor hoofdzakelijk de volgende bestemmingen:
• Aanvulling van het de weerstandsvermogen van de ODRU waardoor deze weer voldoet aan de
minimaal vereiste ratio van 1.0 en aanvulling van voorzieningen ten behoeve projecten welke
wettelijke verplicht zijn.

•
•

Organisatieontwikkeling gericht op de werving en behoud van medewerkers, de
procesoptimalisatie en de externe communicatie en verantwoording.
Teruggave aan de eigenaargemeenten van een totaalbedrag van 189 k euro. Voor uw gemeente
bedraagt dit bedrag op grond van de in de gemeenschappelijke regeling vastgestelde
verdeelsleutel: € 5130,-

Tenslotte
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer A.E. Van Vuuren, directeur van de Omgevingsdienst
regio Utrecht, telefoon 088 - 022 5000.
Met vriendelijke groet,
namens het dagelijks bestuur Omgevingsdienst regio Utrecht,

Petra Doornenbal-van der Vlist
waarnemend voorzitter
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