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Geacht bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland, 

Op 29 november 2021 ontvingen wij van u de kaderbrief 2023. Via deze brief maken wij 
onze zienswijze kenbaar op de kaderbrief 2023. 

Allereerst onze complimenten voor de opzet van de eerste kaderbrief van de ODR. Het 
format, dat al ook wordt gebruik voor de andere P&C stukken, is duidelijk en overzichtelijk. 

In de kaderbrief wordt aandacht besteed aan communicatie en dienstverlening. Wij zien dat 
hier nog een verbeterslag in is te maken door de ODR. Dit blijven ontwikkelen en hier 
continue aandacht aan geven, is belangrijk. Het is goed om te zien dat dit gebeurt en er 
aandacht is voor deze onderwerpen. Wij hopen dit dan ook terug te zien in de begroting 
2023. 

Voor de begroting 2023 wordt er door de ODR gekeken naar mogelijkheden om te 
bezuinigen. In de kaderbrief wordt nog niet duidelijk wat de denkrichting is. Het verzoek aan 
de ODR is om bij de begroting 2023 aan te geven aan welke bezuinigingsmogelijkheden 
wordt gedacht en waarom deze wel of niet zijn terug te zien in de conceptbegroting. 

Als de krapte op de arbeidsmarkt aanhoudt, heeft dit gevolgen voor de werkdruk en de 
werkvoorraad bij de ODR. Dit brengt risico’s met zich mee voor de gemeente Buren. Wij 
stellen voor om deze risico’s inzichtelijk te maken in de programmabegroting 2023.

Wij wensen u veel succes bij het opstellen van de conceptbegroting en zien deze met 
belangstelling tegemoet. In het informatieprotocol is afgesproken dat in de aanbiedingsbrief 
van de conceptbegroting wordt aangegeven op welke wijze de zienswijze op de kaderbrief 
verwerkt is in de conceptbegroting. Wij vernemen graag uw reactie op de gegeven 
zienswijze.
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Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens de gemeenteraad van Buren,

de griffier,                                              de voorzitter,

     

E.E. Weijenberg                                    J.P.M. Meijers
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