
Op 30 september jl. hebben wij de (ontwerp) Kadernota 2024 van de Omgevingsdienst regio Utrecht 
(ODRU) ontvangen met de uitnodiging om hier onze zienswijze op te geven. Hierbij ontvangt u de 
zienswijze van gemeente Oudewater.

Akkoord met de (ontwerp)Kadernota 2024
De gemeente Oudewater is akkoord met uitgangspunten die de ODRU hanteert in deze ontwerp 
Kadernota voor de berekening van het uurtarief.

Aandachtspunten bij de (ontwerp)Kadernota 2024
De gemeente wil de ODRU de volgende aandachtspunten meegeven.

1. Forse stijging van het uurtarief 
In deze Kadernota 2024 worden wij geconfronteerd met een forse verhoging van het uurtarief 
van de ODRU. Te weten met € 12,-, van € 98,50 in 2023 naar € 110,50 in 2024. De belangrijkste 
oorzaak is de hoge inflatiecorrectie met 8,41%. De berekening is uitgevoerd volgens de 
afspraken die gemaakt zijn met de ODRU. De berekeningsmethode die de ODRU hanteert, pakt 
voor 2024 sterk kostenverhogend uit. 
Naast de inflatiecorrectie is er nog een tweetal factoren die tot een verhoging van het uurtarief 
leidt. Allereerst het verwerken van een aantal structurele lasten die voorheen incidenteel 
werden begroot. Een aanpassing die nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving. En ten 
tweede een door de ODRU noodzakelijk geachte aanpassing van het functiehuis. Vanwege de 
veranderende, complexere maatschappelijke vraag aan de ODRU worden andere eisen gesteld 
aan een deel van de functies. Toenemende complexiteit in de uitvoering is op zich voor de 
gemeente herkenbaar. Het huidige functiehuis van de ODRU is sober. In het licht van de huidige 
krappe arbeidsmarkt is een passend functiehuis voor de ODRU nodig om kwalitatief goede 
medewerkers in dienst te kunnen nemen en te behouden. 
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Kortom, we begrijpen de onderliggende afweging, maar deze verhoging van het uurtarief is voor 
ons wel vervelend. Om de kosten voor de ODRU in de hand te houden, verzoeken wij de ODRU 
om alert te blijven op mogelijkheden voor kostensparing, door werkprocessen te stroomlijnen, 
uniformiteit tussen gemeenten etc.. Dit is in bijzonder van belang omdat de uitvoeringskosten 
voor de Omgevingswet onzeker zijn. Het is zeer gewenst dat de extra middelen die de gemeente 
Oudewater op advies van de ODRU hiervoor beschikbaar heeft gesteld afdoende zullen zijn.  

2. Nadere onderbouwing aanpassing functiehuis bij behandeling begroting 2024
Als aandachtspunt merken wij op dat de door de ODRU voorgestelde aanpassing van het 
functiehuis gebaseerd is op een inschatting. Het voorstel voor aanpassing van het functiehuis 
moet nog verder uitgewerkt worden. Hierbij verzoeken wij de ODRU om een nadere 
onderbouwing van de financiële consequenties van de aanpassingen voor het functiehuis en dat 
deze gereed is bij de behandeling van de begroting 2024 van de ODRU. Mocht uit deze nadere 
onderbouwing komen dat de kosten lager uitvallen, dan zien wij dat graag terug in het nu 
voorgestelde uurtarief. 

Wij verzoeken u de inhoud van deze brief op te nemen als zienswijze van de gemeente Oudewater. 

Met vriendelijke groet,
de gemeenteraad van Oudewater,

mr. M.W. Bosma
griffier

drs. D.C. de Vries
voorzitter


