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  Opheusden 9 juni 2022 
    
    
 Onderwerp  Zienswijzebrief Programmabegroting ODR 2023 
  
  
 Geacht bestuur, 
  

Op 14 april 2022 ontvingen wij van u de Programmabegroting 2023. Deze brief bevat onze zienswijze 
op voornoemd stuk. 
 
Indexatie vinden we terecht 
Er is sprake van indexatie van de loonsommen en de prijzen. Ten opzichte van het Werkprogramma 
2021 ontstaat hierdoor een structurele verhoging van € 4.006,00 in onze bijdrage aan de ODR. Wij 
kunnen ons hierin vinden. 
 
Zorgen over de personele bezetting 
Helaas heeft ook de ODR last van de grillige arbeidsmarkt, als de personele bezetting onder druk blijft 
staan heeft dit gevolgen voor de werkdruk en de werkvoorraad bij de ODR. Dit risico is benoemd in de 
programmabegroting, waarbij u benadrukt de primaire producten te kunnen blijven leveren. Echter kan 
dit als gevolg mogelijk hogere kosten met zich meebrengen. Mochten deze kosten niet te dekken zijn 
binnen de exploitatie, en de ODR moet in dat geval beroep doen op het weerstandsvermogen/de 
algemene reserve, dan verzoeken wij u ons tijdig te informeren en te betrekken in dit proces.  
 
Risico’s door de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen  
In het rapport van ANG worden de effecten van de invoering van de WKB benoemd. Met name de 
gevolgen voor de formatie van de ODR en het teruglopen van de legesinkomsten door het vervallen 
van de technische toets op bouwaanvragen brengen risico’s met zich mee. We missen op dit moment 
duidelijkheid over de financiële effecten en risico’s voor Neder-Betuwe. Dit is voor ons een financieel 
risico. We vragen u dan ook om op ambtelijk niveau in overleg te treden over mogelijke maatregelen 
waarmee u deze risico’s denkt te kunnen beheersen. Wij wensen tevens tijdig te worden geïnformeerd 
over eventuele ontwikkelingen ten aanzien van deze (financiële) risico’s. 
 
Een prettige samenwerking 
Het doet ons verder deugd, dat partnerschap en dienstverlening in 2023 centraal (blijven) staan en dat 
aan efficiëntie en samenwerking blijvend aandacht wordt gegeven.  
 
Op basis van de Programmabegroting 2023 en rekening houdend met het bovenstaande hebben wij 
vertrouwen in een adequate en stabiele samenwerking op het gebied van het omgevingsrecht voor 
een duurzame en veilige leefomgeving waarin burgers en bedrijven goed kunnen wonen, werken en 
leven. 
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De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 09 juni 2022 ingestemd met de begroting. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
de gemeenteraad van Neder-Betuwe, 
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Erwin van der Neut 
Griffier 

Jan Kottelenberg 
Voorzitter 

 


