Om gevingsdienst
regio Utrecht
Bezoekadres:
Archimedeslaan ó
3584 BA Utrecht
Postadres:
Postbus 13101
3507 LC Utrecht

Gemeente Renswoude
Aan de gemeenteraad, ter attentie
van het College van B&W
Postbus 8
3927 ZL RENSWOUDE

088 - 022 50 00
info@odru.nl
www.odru.nl

kvk 55523544
btw NL85 1750 1268O1
iban NL35 BNGH 0285 1555

Utrecht, 12 april2019

l/ERZOl'lDEilI

I2

71

APR.2Oï9

Ons kenmerk:
Behandeld door:

1NT19.51010/1589
J. Post

Onderuverp:

(ontwerp)Begroting 2020 en (ontwerp)Begrotingswijziging

2019
Geachte raad,
Hierbij bieden wij u op grond van artikel 34 jo35 van de gemeenschappelijke regeling de
(ontwerp)Begroting 2020 alsmede de eerste (ontwerp)Begrotingswijziging voor 2019 van de
Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) voor zienswijze aan.
Het algemeen bestuur van ODRU heeft in zijn vergadering van 1 1 april 2018 unaniem ingestemd met de
(ontwerp)Begroting 2020 en (ontwerp)Begrotingswijziging 2019. Voor een toelichting op de beide
documenten wordt verwezen naat de bijlage.

Wij verzoeken u - indien u gebruik wilt maken van uw recht op het geven van een zienswijze - deze ons
uiterlijk acht weken na verzenddatum zoals vermeld in deze brief te doen toekomen (tot 07 juni 2019). Wij
zullen alle tijdig ontvangen zienswijzen van gemeenten betrekken bij de definitieve vaststelling van de
(ontwerp)Begroting 202O en (ontwerp)Begrotingswijziging 2019 in de vergadering van het algemeen
bestuur op 27 juni a.s..
De termijn is noodzakelijkerwijs gesteld op acht weken. Op grond van de Wet gemeenschappelijke

regelingen (artikel 34lid 2) en de Gemeenschappelijke Regeling ODRU, die daarop aansluit, dient het
algemeen bestuur van de ODRU voor í 5 juli de begroting voor het eerstkomende begrotingsjaar vast te
stellen. De vergadering van het algemeen bestuur vindt plaats op 27 juni 2019. De stukken voor die
vergadering dienen op grond van de gemeenschappelijke regeling (artikel 9) uiterlijk twee weken van de
tevoren te worden verstuurd, in casu op 13 juni.
lndien wij binnen de termijn van acht weken geen reactie heb,ben ontvangen, gaan wij er vanuit dat er
vanuit uw gemeente geen opmerkingen meer zijn.

Uw zienswijze kunt u richten aan het dagelijks bestuur, ter attentie van de bestuurssecretaris, mevr. B.J.N
Behrens-Benne of per e-mail info@odru.nl t.a.v. dhr. J. Post.

Te zijner tijd zullen wij u over de definitieve vaststelling van de stukken informeren en u de definitieve
vastgestelde producten doen toekomen.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur Omgevi

regio Utrecht,

Namens deze,
G.F. Naafs
voorzitter
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