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Jaarstukken ODRU 2017 en accountantsverklaring

Geachte Raad,
Met genoegen bieden wij u op grond van artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling de Jaarstukken
2017 van Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) aan. Net als vorig jaar kiezen we ervoor de jaarstukken in
één document te bundelen, met extra aandacht voor opvallende projecten die speelden binnen onze
eigenaargemeenten. Het jaarverslag 2017 is eveneens opgenomen op onze website www.odru.nl.
Toelichting
Het algemeen bestuur van ODRU heeft in zijn vergadering van 12 april de Jaarstukken 2017 vastgesteld. De
jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd
over de realisatie van de vooraf gestelde doelen en staan de vragen centraal: Wat hebben we bereikt, wat is
er voor gedaan en wat heeft het gekost? In de jaarrekening wordt meer in financiële zin verantwoording
afgelegd over het afgelopen jaar, zowel over de exploitatie als de balans.
ODRU sluit het jaar af met een positief resultaat van € 238.127 en is daarmee € 150.911 beter ten opzichte
van de bijgestelde begroting 2017. Het positieve resultaat is ontstaan door diverse oorzaken, waaronder de
extra bijdrage door de deelnemende gemeenten en overige opdrachtgevers als gevolg van extra
uitgevoerde opdrachten. Daarnaast werd bespaard op de huisvestingskosten en kapitaallasten. Tot slot
werd er niet-begrote aanvullende omzet gerealiseerd.
Bestemming resultaat
In de vergadering van het algemeen bestuur van 12 april 2018 is besloten, mede op advies van de
accountant, controller en de auditcommissie, het positieve resultaat ad € 238.127 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve ‘Uitvoering Koers’.

Tenslotte
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Post, directeur van de Omgevingsdienst regio
Utrecht, telefoon 088 0225000

Met vriendelijke groet,
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