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RAADSVOORSTEL 
19R.00604 
 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  27 augustus 2019 

Portefeuillehouder(s): wethouder B.C. Lont 
Portefeuille(s):  Milieu 

Contactpersoon:  F. Kers 

Tel.nr.: 8429 E-mailadres: kers.f@woerden.nl 
 

Onderwerp: Begrotingswijzigingen ODRU 

 

De raad besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de 2
e
 Begrotingswijziging 2019 ODRU en de 1

e
 Begrotingswijziging 

2020 ODRU.  
2. Te streven naar dekking vanuit het eigen gemeentelijke programma in 2020 voor de extra 

incidentele bijdrage van € 7.050 voor de gemeente Oudewater voor de uitvoering van het 
programmaplan Implementatie Omgevingswet 2019-2020.  

3. Als zienswijze richting het bestuur van ODRU aan te geven dat de raad positief is over de  
2

e
 Begrotingswijziging 2019 ODRU en de 1

e
 Begrotingswijziging 2020 ODRU, met 

inachtneming van het aandachtspunt over de noodzaak om op afzienbare termijn een goed 
inzicht te verkrijgen in de structurele effecten van de Omgevingswet en de daarmee gepaard 
gaande financiële gevolgen voor de gemeente. 

 
 

Inleiding:  

In het raadsvoorstel 19R.00356 over de financiële stukken van ODRU (mei-juni 2019) is 
aangegeven dat er een voorstel over de Omgevingswet, inclusief een mogelijke extra incidentele 
financiële bijdrage, in voorbereiding was voor het Algemeen Bestuur van ODRU van 27 juni 2019.  
 
Inmiddels heeft de behandeling van dit voorstel plaatsgevonden. Het Algemeen Bestuur van de 
ODRU heeft op 27 juni 2019 ingestemd met het programmaplan Implementatie Omgevingswet 
2019-2020. Dit programma geeft de noodzakelijke invulling aan de voorbereiding op de komst van 
de Omgevingswet. Dit betreft niet alleen de ODRU-organisatie zelf, maar tevens de samenwerking 
van gemeenten en de ODRU. Ook levert het plan ingrediënten die gemeenten nodig hebben om tot 
keuzes te komen in de voorbereiding op de Omgevingswet. Hierin wordt nauw samengewerkt met 
de projectleiders Omgevingswet en de regievoerders van gemeenten.  
 
 

 

De bevoegdheid van de raad komt voort  ui t  de volgende wet -  en/of 
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regelgeving: 

Het vaststellen van begrotingswijzigingen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de 
ODRU. Volgens de gemeenschappelijke regeling (artikel 34) hebben de raden van alle 
deelnemende gemeenten gedurende 8 weken na de verzenddatum de tijd om te reageren op de 
toegezonden stukken.  

 

Beoogd effect: 

Het beoogd effect van de begrotingswijzigingen is het in overeenstemming brengen van de begroting 
met de huidige financiële inzichten. 
 

Argumenten: 

Besluitpunt 1 en 2 Er zijn meer middelen nodig, inclusief een extra bijdrage vanuit de gemeenten, 
om het programmaplan voor de Omgevingswet uit te voeren 
De nu voorliggende begrotingswijzigingen regelen de financiering van het programmaplan.  
In de begroting 2018 was voorzien in een incidentele bijdrage, voor zowel het jaar 2018 als 2019.  
Op grond van gunstige resultaatontwikkelingen werd in april 2018 besloten de incidentele bijdrage 
voor 2019 te laten vervallen. Om deze reden is dit destijds niet opgenomen in de begroting 2019 
ODRU.  
 
De herziening van het programmaplan van de Omgevingswet maakt echter inzichtelijk dat een 
incidentele extra bijdrage van gemeenten toch noodzakelijk is om het plan uit te kunnen voeren.  
Naast het deel dat de ODRU zelf kan opvangen door de inzet van interne uren en uren voor 
regionale samenwerkingsprojecten, wordt in 2020 een extra incidentele bijdrage van de gemeenten 
gevraagd van in totaal € 297.131. De extra lasten voor 2019 worden eerst vanuit de algemene 
reserve van de ODRU gefinancierd (zie de 2

e
 Begrotingswijziging 2019 ODRU).  

Na ontvangst van de extra incidentele bijdrage in 2020 wordt het deel van 2019 aan de algemene 
reserve gedoteerd (zie de 1

e
 Begrotingswijziging 2020 ODRU). Voor de gemeente Oudewater gaat 

het om een bedrag van € 7.050. Dit bedrag is iets lager uitgevallen: in het raadsvoorstel over de 
financiële stukken ODRU (19R.00356) werd vooralsnog uitgegaan van circa € 12.050. 

 

Kanttekeningen: 

1.1 Er is nog onvoldoende zicht op de structurele effecten van de Omgevingswet.  
In onze zienswijze blijven wij de noodzaak onderstrepen om op afzienbare termijn  een goed inzicht 
te verkrijgen in de structurele effecten van de Omgevingswet en de daarmee gepaard gaande 
financiële gevolgen voor de gemeente. Een eerste zeer grove inschatting is besproken in het 
Algemeen Bestuur van 27 juni 2019. Een volgende stap is dit verder te verfijnen en inzichtelijk te 
maken wat dit voor de financiën van de gemeenten betekent. Het Algemeen Bestuur heeft de 
ODRU opdracht gegeven deze gegevens samen met de financieel consulenten en regievoerders 
van gemeenten onder de loep te nemen en waar mogelijk verder uit te werken.   

 

Financiën: 

Het streven is erop gericht de extra incidentele bijdrage van € 7.050 voor de gemeente Oudewater 
in 2020 binnen het eigen gemeentelijke programma te dekken. Als dit niet mogelijk is wordt een 
separaat voorstel opgesteld voor de jaarrekening/bestuursrapportage. 

 

Uitvoering: 

Zienswijzen kunnen tot uiterlijk 16 september 2019 worden ingediend. Deze termijn is wegens het 
zomerreces zo lang mogelijk opgerekt. De ontvangen zienswijzen worden betrokken bij de 
definitieve vaststelling van de 2e (ontwerp)Begrotingswijziging 2019 en de   
1

e
 (ontwerp)Begrotingswijziging 2020 in de vergadering van het AB ODRU op 3 oktober 2019. 
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Communicatie: 

N.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Raadsvoorstel over financiële stukken ODRU (19R.00356) 

Bijlagen: 

Stukken begrotingswijzigingen ODRU, inclusief het Programmaplan Implementatie Omgevingswet 
2019-2020 (document 19.083391)  

 
<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:   
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
De secretaris,      De burgemeester, 

     
ir. W.J. Tempel      mr. drs. P. Verhoeve 
 
 

  

 
 
 

 


