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Geacht bestuur,  
 

Op 26 maart 2021 ontvingen wij van u het ontwerp van de Programmabegroting 2022. Deze 
brief bevat onze zienswijze. 
 
Vooraf: we zijn gecharmeerd van de vernieuwde vormgeving van de programmabegroting. 
Dit komt de leesbaarheid zeer ten goede. Dank daarvoor.  
 
In de begroting lezen we dat sprake is van een structureel efficiencyvoordeel op de overhead 
van € 150.000,-. Tegelijkertijd is er sprake van indexatie van de loonsommen en de prijzen, 
in lijn met de recente Septembercirculaire (in totaal ruim € 500.000,-). Ten opzichte van het 
Werkprogramma 2021 ontstaat hierdoor een structurele verhoging van afgerond € 43.000,- 
in onze bijdrage aan de ODR. 
Eerder hebben wij, zowel ambtelijk als via ons AB-lid, bevestigd dat we een generieke 
taakstelling/korting hebben opgenomen in onze meerjarenbegroting van 2% in 2022 en 3% 
structureel vanaf 2023. In het ontwerp van uw begroting gaat onze bijdrage niet 2% of € 
44.000,- omlaag, maar € 43.000,- omhoog. Dat levert ons een structureel nadeel op van € 
87.000,- vanaf 2022. Wij verzoeken u met klem alsnog onze generieke taakstelling/korting 
van 2% in 2022 en 3% vanaf 2023 te verwerken in uw definitieve (meerjaren)begroting 
2022(-2025). 
 
Overigens. In de begroting 2022 is nog geen rekening gehouden met de financiële effecten 
van de Omgevingswet en de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) omdat de 
financiële effecten hiervan nog niet bekend zijn. Wij hebben begrip voor het feit dat dit te 
maken heeft met de complexiteit en de onduidelijkheid die er nog steeds is op belangrijke 
onderdelen van (de impact van) de nieuwe wet- en regelgeving. Desondanks is, wat ons 
betreft, uw inzet er continu op gericht dat de uitvoeringskosten vanaf 2022 niet substantieel 
zullen stijgen als gevolg van de nieuwe wet- en regelgeving. Mocht een substantiële stijging 
niet voorkomen kunnen worden, verzoeken wij u te zijner tijd bezuinigingsvoorstellen te doen 
zodat de (meerjaren)begroting van de ODR in evenwicht blijft. 
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Tot zover onze zienswijze met betrekking tot het ontwerp van de Programmabegroting 2022. 
 
De raad van West Maas en Waal, 
 
 
 
J.A. (Joyce) Satijn 
griffier  

 
 
 
V.M. (Vincent) van Neerbos 
voorzitter 
 

 


