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NOTITIE algemeen bestuur
(agendapunt 4c) 
Aan de leden van het algemeen bestuur
Van Arnold van Vuuren
Opsteller Planning en Control
DB portefeuillehouder Jeroen Willem Klomps
Telefoon 088 – 022 50 00
Datum 25 maart 2020 
Kenmerk

Onderwerp Samenhang besluitvorming P&C-producten
t.b.v. Vergadering d.d. 9 april 2020
aantal pag. 6
Bijlagen -

 
Voorstel

Voorgesteld wordt om: 
1. De voorstellen in deze notitie en de bijbehorende notities uit agendapunt 4 van deze AB-vergadering: 

‘Correctieaangiften Belastingdienst’, ‘Weerstandsvermogen en Risicomanagement, de ‘Jaarstukken 
2019’, ‘tweede (ontwerp)Begrotingswijziging 2020’ en ‘(ontwerp)Begroting 2021’ volgordelijk en in 
samenhang te bespreken en (voorlopig) vast te stellen en/of mee in te stemmen. Tevens staat een 
aantal belangrijke, samenhangende besluiten uit deze notities ook genoemd bij 2 t/m 6.  

2. Het resultaat in 2019 van € 221.193 als volgt te verdelen: € 191.601 in de bestemmingsreserve 
Uitvoering Koers ten behoeve van de Omgevingswet conform de vastgestelde bijgestelde begroting 
2019 en het restant van € 29.592 toe te voegen aan de bestemmingsreserve PFAS. 

3. kennis te nemen van de benodigde bijdrage door de gemeenten van € 50.408 (het restantbedrag 
van het totale PFAS-onderzoek in 2020 van € 80.000), die gedoteerd wordt aan de 
bestemmingsreserve PFAS (conform besluit AB 19 december 2019).  

4. De nagekomen baat uit 2018 à € 145.156, wegens een correctie van de WW-premie, toe te voegen 
aan de algemene reserve. Het nagekomen resultaat 2014-2017 à 618.255, wegens een correctie 
van de WW-premie, direct toe te voegen aan de algemene reserve.   

5. De periode voor de aanwending van de bestemmingsreserve Uitvoering Koers te verlengen tot einde 
2021 en de bestemming te beperken tot het programma Omgevingswet. De in 2019 gevraagde en 
vastgestelde extra bijdrage ten behoeve van de Omgevingswet van € 297.131 van de gemeenten 
toe te kennen aan de bestemmingsreserve Uitvoering Koers voor de uitvoering van het 
programmaplan van de Omgevingswet in de jaren 2020 en 2021.

6. De totale premierestitutie 2014-2018 à € 763.411, na aftrek van de gemaakte kosten, te salderen 
per gemeente met de gevraagde extra bijdragen t.b.v. de Omgevingswet en PFAS, om na uitbetaling 
door de Belastingdienst dit saldo aan de deelnemende gemeenten terug te storten. 

7. De deelnemende gemeenten op te roepen om de financiering van de taak Externe Veiligheid in de 
gemeentebegrotingen 2021 te verwerken en toe te zeggen de DVO’s van 2021 uit te breiden met de 
‘nieuwe’ taak Externe Veiligheid (separaat document ‘AB-notitie uit 2019 financiering Externe 
Veiligheid’; in dit document staan ook de mogelijke opties van lastenverdeling over de gemeenten).

Burger, I.
Comment
Het roept wat verwarring op hoe dit zich verhoudt tot beslispunt 4. Als ik het goed begrijp gaat het eerst in de algemene reserve en wordt het daarna verdeelt aan de gemeenten conform verdeelsleutel vastgesteld in agendapunt 4a. 

Burger, I.
Highlight
extra bijdragen t.b.v. de Omgevingswet e

Burger, I.
Comment
uit de algemene reserve??!!

Burger, I.
Comment
He tis nog niet definitief wat de gemeenten ontvangen 
. Uitgangspunt is dat dit te ontvangen bedrag taakstellend zal zijn. 
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Samenvatting
In onderstaande tabel zijn de met elkaar samenhangende financiële uitgangspunten, besluiten en 
gevolgen samengevat:

Onderwerp Bedrag euro
A. Correctieaangiften1 plus verwerking in jaarstukken 2019 o.b.v. richtlijnen accountant: 

- Correctieaangiften 2014- 2017 is: direct toegevoegd aan algemene reserve (beginbalans 2019)
- Correctieaangifte 2018 is: nog te bestemmen resultaat 2018 (beginbalans 2019)
- Totaalbedrag correctieaangiften premies 2014-2018 
- Correctie aangifte 2019 is: onderdeel in resultaat 2019 

618.255
145.156
763.4111

154.000

B. Besluit AB 9 april resultaat over 2014- 2018 (nagekomen baat wegen premie correctie)
Vaststellen nagekomen baat ‘nog te bestemmen resultaat 2018’   en toevoegen aan de algemene 
reserve op beginbalans. Bestemmen nagekomen baat 2014-2017 door directe toevoeging aan 
algemene reserve. Na uitbetaling door BD wordt dit bedrag teruggestort aan gemeenten (zie A)

145.156
618.255

C. Besluit AB 9 april 2020 over door Belastingdienst (BD) uitbetaalde premies1

- Terugstorten van premies na uitbetaling door BD aan gemeenten o.b.v. verdeelsleutel 763.4111

D. Besluit AB 9 april 2020 weerstandsvermogen bandbreedte 1,0-1,4
- Vaststellen bandbreedte weerstandsvermogen met een ratio tussen 1,0 en 1,4. Na verwerking 

van diverse posten in de algemene reserve is het weerstandsvermogen een resultante mits 
deze binnen de bandbreedte blijft. 

- Boven 1,4 terugstorten aan gemeenten en onder 1,0 extra bijdrage door gemeenten.    

Min 667.000
Max 933.800

E. Besluit AB 9 april 2020 resultaat over 2019 en Omgevingswet en PFAS
- Vaststellen van positief resultaat uit de normale bedrijfsvoering.
- Bestemmen van dit resultaat2 en toevoegen aan de bestemmingsreserve Uitvoering Koers (ten 

behoeve van de Omgevingswet). 
- Bestemmen van restant resultaat en toevoegen aan de bestemmingsreserve PFAS.
- Extra bijdrage door gemeenten van het restant bedrag uit totaal onderzoek PFAS 80.000. 

221.193
191.601

29.592
50.408

F. Besluit AB 9 april programma Omgevingswet in 2020 en 2021
- Extra bijdrage van gemeenten t.b.v. omgevingswet conform AB besluit in 2019
- Gebruikstermijn van de bestemmingsreserve t.b.v. Omgevingswet verlengen naar einde 2021 

297.131

G. Stand algemene reserve eind 2020
- Oorspronkelijke eindbalans 2018; ratio 0,85
- Foutherstel premie’s (verwerkt in eindbalans 2018)
- Gecorrigeerde eindbalans 2018
- Dotatie resultaat 2018 (conform besluit jaarrekening 2018; waardoor algemene reserve op 703k)
- Eindbalans 2019
- Dotatie resultaat 2018 (conform voorstel besluit jaarrekening) 
- Totaalbedrag algemene reserve
- Uitkering resultaat en premieteruggaven (conform voorstel besluit jaarrekening)
- Stand algemene reserve (na verwerking terugstorting = -  618.255-145.156); ratio 1,1 

565.853
+ 618.255
1.184.108
+ 137.576
1.321.684
+ 145.156
1.466.840
- 763.411

703.429

H. Stand bestemmingsreserve Koers (ten behoeve van Omgevingswet) eind 2020
- Stand eindbalans 2019 bestemmingsreserve
- Dotatie resultaat 2019 (conform vastgestelde begroting 2019)
- Totaalbedrag bestemmingsreserve Uitvoering Koers
- Extra bijdrage gemeenten 2020 (oorspronkelijk voor 2019 en 2020 bedoeld, nu 2020 en 2021)
- Minus kosten Omgevingswet 2020
- Stand bestemmingsreserve Uitvoering Koers ultimo 2020

61.738
191.601
253.339

+ 297.131
- 440.870

109.600

1 dit bedrag kan nog wijzigen door het onderzoek van de BD op juistheid van het bedrag en daarnaast door aftrek van de 
gemaakte kosten in verband met de foutmelding en het doen van de aangiftes. 

2 bestemming van resultaat conform de vastgestelde bijgestelde begroting 2019



3 van 6

toelichting

inleiding

Met deze notitie wordt het bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en de conclusies op basis van 
de Jaarrekening 2019, de  tweede (ontwerp)Begrotingswijziging 2020 en de (ontwerp)Begroting 2021. 
De focus voor de jaren 2020 en 2021 ligt op de Omgevingswet, Duurzaamheid en de verdere 
professionalisering van de ODRU vanuit de Koers 2019-2022. 
Tevens worden de notitie Correctieaangiften Belastingdienst en de aangepaste notitie 
Weerstandsvermogen en Risicomanagement aangeboden ter vaststelling. De besluiten die naar 
aanleiding van deze notities worden genomen, hebben gevolgen voor de P&C-producten.     

Corona risico
Bij de opmaak van deze notitie is er sprake van een crisis als gevolg van het corona virus. Aangezien 
de gevolgen daarvan op dit moment nog niet te overzien zijn, is besloten om in deze notitie uit te gaan 
van de situatie voordat deze crisis begon. Wanneer er meer duidelijkheid is over de gevolgen van deze 
crisis zal een notitie t.b.v. het bestuur worden opgesteld over de impact van dit risico.

overwegingen

1. Correctieaangiften Belastingdienst
Bij de routinecontrole van het systeem door Afas in 2019, bleek er bij de ODRU een ongebruikelijke 
instelling in het systeem te staan. Daardoor is in de periode 2008 t/m 2019 WW-premie afgedragen in 
plaats van de UFO-premie waardoor ODRU te veel heeft betaald. Over de periode 2014 t/m 2019 zijn 
gecorrigeerde aangiften ingediend bij de Belastingdienst. ODRU wil proberen om ook voor de jaren 
voorafgaand aan 2014 een gecorrigeerde aangifte in te dienen, maar de kans van slagen daarop is klein 
in verband met verjaring. 
Conform de richtlijnen van de accountant zijn alle correcties over 2014 t/m 2019 in de jaarrekening 2019 
verwerkt, te weten: de correctie over 2018 alsnog te bestemmen resultaat 2018 en de correcties over de 
periode 2014 t/m 2017 zijn direct toegevoegd aan de algemene reserve. Dit onderscheid betreft een 
boekhoudkundige verwerking en heeft geen effect voor het totaal terug te storten bedrag aan de 
gemeenten.          

Jaarcorrectie WW/UFO 
premie Bedrag

2014 122.583
2015 141.839
2016 198.761
2017 155.072

In algemene reserve 618.255
2018 145.156
nog te bestemmen resultaat 145.156
Totaal 763.411

Zodra helderheid bestaat over het besluit van de Belastingdienst, kan in de eerstvolgende 
begroting(swijziging) het gevolg daarvan verwerkt worden. Indien het algemeen bestuur besloten heeft 
tot terugstorting van het ontvangen geld van de Belastingdienst, zal na beschikking en bij uitbetaling 
door de Belastingdienst aan de ODRU de bedragen, na aftrek van gemaakte kosten, aan de gemeenten 
worden terugbetaald op basis van een verdeelsleutel (op basis van de totale DVO-contract uren 
(gegarandeerde uren), per jaar en startdatum deelname). De ODRU baseert het aantal FTE voor vast 
personeel op het aantal DVO-uren (gegarandeerde uren). De te veel betaalde belasting betreft premies 
betaald voor vast personeel. Om die reden is het eerlijk om de verdeling per jaar te bepalen, op basis 
van ingangsdatum van de DVO en op basis van het aantal DVO-uren (gegarandeerde uren). Indien de 
vaste P-uren (waarvoor ODRU vaste formatie heeft) onverhoopt niet zijn opgenomen in de 

Burger, I.
Comment
maak hier een kopje risico's of kanttekeningen van. Naast corona ook nog mogelijke claims i.v.m. komst Omgevingswet te verwachten in de loop van het jaar. 
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verdeelsleutel, wordt, deze nadat het terug te storten bedrag definitief is, alsnog meegenomen in de 
verdeelsleutel.  
Over 2019 is er een correctie uitgevoerd van bijna 155k over de eerste 11 maanden. Deze correctie is 
meegenomen als onderdeel van de salarislasten 2019 (meevaller in boekjaar 2019).

2. Weerstandsvermogen en Risicomanagement 
De ODRU heeft in 2019 de belangrijkste, kwantificeerbare, risico’s in beeld gebracht. Het resultaat van 
de berekening en weging van de risico’s is dat de restrisico’s bepaald zijn op € 667.000. 
In het AB van 19 december 2019 is besproken om af te stappen van de ratio van 1,5 en te gaan werken 
met een bandbreedte. In de aangepaste notitie ‘Weerstandsvermogen en Risicomanagement’, die ter 
vaststelling door het AB van 9 april 2020 is aangeboden, wordt voorgesteld om te werken met een 
bandbreedte van 1,0 tot 1,4. Hiermee valt de ODRU volgens de methodiek van het Nederlands 
Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) in de classificatie C, dat wil zeggen voldoende 
weerstandsvermogen. Door deze aanpassing is het bedrag een resultante geworden. Het 
oorspronkelijke (voor aanpassing correctieaangiften) weerstandsvermogen van 703.429 op de 
beginbalans van 2019, valt met een ratio van 1,1 binnen deze bandbreedte.

3. De Jaarrekening 2019

Resultaat
De ODRU sloot het jaar 2019 af met een positief resultaat van € 221.193. Dit resultaat is € 203.620 
hoger dan de bijgestelde begroting 2019. In overleg met het algemeen bestuur wordt besloten over de 
bestemming van het resultaat à € 221.193 conform artikel 32 uit de GR. In het volgende staatje is de 
opbouw van het resultaat gepresenteerd:

Resultaat 2019 Begroting Bijgestelde 
begroting Prognose Realisatie

Totale lasten 12.561.910 17.782.845 17.909.500 17.701.010
Totale baten 12.476.850 17.425.174 17.816.025 17.542.920

Saldo van baten en lasten -211.422 -357.671 -93.475 -158.090
Onttrekking uit reserve Uitvoering Koers 120.759 375.244 380.000 379.283
Resultaat 35.699 17.573 286.525 221.193

In de jaarrekening 2019 is een uitgebreide toelichting opgenomen over de opbouw van dit resultaat en 
de verklaring van de afwijkingen ten opzichte van de bijgestelde begroting. Samenvattend is er sprake 
geweest van: 
- in positieve zin: meevallers in de kosten, te weten lagere salarislasten (totaal 1,8 mln) door lagere 

formatie bezetting en de restitutie van de WW-premie en bij de baten door de extra aanvullende 
opdrachten (554k); 

- in negatieve zin: hoger inhuurkosten (1,9 mln), lagere gemeentelijke bijdragen (507k) en hogere 
voorziening boventalligen (200k).  

Het blijkt dat in 2019 de incidentele posten een grote invloed hebben gehad op de omzet. De 
incidentele lasten over 2019 zijn circa € 4.090.000, terwijl de incidentele baten circa € 3.316.000 zijn. In 
de bijgestelde begroting staan de meeste incidentele posten, maar vooral aan de lastenkant kwamen 
enkele posten hoger uit dan de bijgestelde begroting.

Vermogensontwikkeling
In onderstaand staatje is de uitwerking van de ontwikkeling van het vermogen en voorziening 
boventalligen weergegeven.
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Vermogensontwikkeling  Stand
2019 

Best. 
resultaat 

2018

 Correctie 
premie 

2014-2017
onttrekking  dotatie bestemming 

resultaat 
 Stand
2020 

 Algemene reserve 565.853 137.576 618.255 - - 145.156 1.466.840
 Bestemmingsreserve Uitvoering Koers 441.021 - 379.283 - 191.601 253.339
 Bestemmingsreserve PFAS - 29.592 29.592
 Totaal eigen vermogen 1.006.874 137.576 618.255 379.283 - 366.349 1.749.771
 Benodigde risicoreserve ( ratio 1,1) 703.429
 Voorziening boventalligen 344.310 50.289 297.989 592.010

Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 3 oktober 2019 besloten om bij voldoende resultaat 
in 2019 € 191.601 te doteren aan de bestemmingsreserve Uitvoering Koers. Gezien het belang van de 
voorbereiding op de Omgevingswet is gekozen voor continuering van het beleid.
Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 19 december 2019 besloten om de ODRU opdracht 
te geven om zo snel als mogelijk voor de ODRU-gemeenten een provincie-brede PFAS ontgravings- en 
toepassingskaart op te stellen.  Daarbij heeft het algemeen bestuur tevens besloten dat In het geval er 
sprake is van onvoldoende dekking vanuit het resultaat 2019 voor het PFAS-onderzoek, de gemeenten 
naar rato bijdragen aan de financiering hiervan. Daarvoor is een bedrag nodig van € 50.408 (het 
restantbedrag van het totale PFAS-onderzoek in 2020 van € 80.000).   

4. De tweede (ontwerp) Begrotingswijziging 2020
Sinds enkele jaren is het gebruikelijk om in het voorjaar een begrotingswijziging in te dienen. De reden 
hiervoor is dat pas in het najaar van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar de UVP’s worden 
afgesloten. De financiële uitwerking hiervan is bij het opstellen van de begroting nog niet beschikbaar, 
terwijl de omvang groot genoeg is om een begrotingswijziging te rechtvaardigen. Conform voorgaande 
jaren is voorzichtigheidshalve niet het gehele verschil tussen de DVO- en UVP-uren in de baten 
doorgerekend, omdat op voorhand niet zeker is dat alle in het UVP afgesproken werkzaamheden tot 
opdrachten zullen leiden. Bijstelling in de loop van het jaar hiervan vindt plaats in overleg tussen 
gemeenten en ODRU. Op basis van de realisatie van de afgelopen jaren is het percentage gesteld op 
80%. In de tweede (ontwerp)Begrotingswijziging 2020 is een tabel opgenomen met daarin de DVO/UVP- 
verhouding per gemeente in 2020. Hieruit blijkt dat een tweetal gemeenten sterk het aandeel DVO van 
80% onderschrijdt en een tweetal gemeenten in mindere mate het aandeel DVO van 80% onderschrijdt. 

De totale begrotingswijziging betreft een aanpassing van bijna € 3,6 mln (vooral door de UVP’s) in baten 
en lasten als gevolg van de volgende structurele en incidentele factoren: 
 De afspraken met de gemeenten over de UVP’s 2020 (ruim 3,4 mln).
 Uitbreiding van de DVO’s met de gemeenten Wijk bij Duurstede en Stichtse Vecht en een overige 

materiële wijziging (ruim 100k). 
 Ophoging van de voorbereidings-/implementatiekosten van het programma Omgevingswet. Door 

een verschuiving van uitvoering van 2019 naar 2020 vindt een ophoging plaats (bijna 78k) aan 
voorbereidingskosten, die worden gedekt uit de bestemmingsreserve Uitvoering Koers. Dit is 
mogelijk door een lagere realisatie in 2019. 

In de tweede (ontwerp)begrotingswijziging is hieronder het actuele financiële overzicht voor de uitvoering 
van de Koers opgenomen (Omgevingswet):
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Bestemmingsreserve Uitvoering Koers beschikbare 
middelen

kosten 
programma

extra 
benodigd saldo reserve

2017 0
Resultaat 2016 738.534 -
Kosten 2017 - 497.132

2018 241.402
Bestemming resultaat 2017 238.127 -
Kosten 2018 - 587.684
Bijdrage gemeenten 2018 442.250 -

2019 334.095
Kosten 2019 - 379.283
Bestemming resultaat 2018 106.927 -

2020 61.738
Kosten 2020 - 440.870
Bestemming resultaat 2019 191.601 -
Bijdrage gemeenten 2020 297.131

2021 109.600
Totaal 1.717.439 1.904.970 297.131

De twee vastgestelde bijdragen van gemeenten van in totaal € 297.131 in 2020 blijven gelijk aan de 
eerste begrotingswijziging. De verwachting is dat eind 2020 een saldo resteert in de 
bestemmingsreserve van € 109.600. Dit is benodigd ter dekking van het programma in 2021.

5. De (ontwerp) Begroting 2021
De (ontwerp)begroting 2021 bevat de financiële doorwerking van de (ontwerp)begrotingswijzing 2020 
en de uitwerking van de Kadernota 2021. In het algemeen bestuur van 19 december 2019 en in de 
zienswijzen van de gemeenteraden op de Kadernota 2021 is het verzoek gedaan aan de ODRU om het 
tarief en tariefdifferentiatie verder te onderzoeken en indien mogelijk te koppelen aan de taakuitvoering. 
Zodra de ODRU, met behulp van het programma SMV, meer gegevens heeft, kan besproken worden of 
en op welke wijze tariefdifferentiatie mogelijk kan worden. 
De ODRU laat in de meerjarenexploitatie voor de structurele baten en lasten een sluitende begroting 
zien. In het volgende overzicht staat de meerjarenbegroting 2021.

Meerjarenbegroting 2021-2024 Bijgestelde 
Begr. 2020 2021 2022 2023 2024

Totale lasten 18.245.500 15.157.000 14.858.250 14.858.250 14.858.250
Totale baten 18.253.500 15.204.500 14.945.500 14.945.500 14.945.500
Saldo van baten en lasten 8.000 47.500 87.250 87.250 87.250

Incidentele lasten Uitvoering Koers - - - - -
Onttrekking uit reserve Uitvoering 
Koers - - - - -

Geraamd gerealiseerd resultaat 8.000 47.500 87.250 87.250 87.250

Het jaar 2021 staat in het teken van de Omgevingswet, die dan in werking treedt. Voor de deelnemende 
gemeenten en de ODRU heeft dit grote impact. In deze (ontwerp)begroting 2021 is nog geen rekening 
gehouden met de structurele effecten van de Omgevingswet vanaf 2021. Eind 2020 wordt hiervan een 
nieuwe berekening gepresenteerd (afhankelijk van de wetgever), waarna de effecten worden verwerkt 
in de UVP’s 2021 en een begrotingswijziging 2021. Voor de voorbereiding van de Omgevingswet is in 
de (ontwerp)begroting een incidentele last opgenomen van € 109.600. Deze is gedekt vanuit de 
bestemmingsreserve.


