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Ter besluitvorming

Beschrijving:
Beschrijving:
De geldende dienstverleningsovereenkomsten (DVO), waarvan de nu geldende mandaatbesluiten deel
uitmaken, eindigen 1 november 2016.
Tezamen met een vertegenwoordiging uit het Opdrachtgeversplatform is gewerkt aan een ontwerp
voor een nieuwe dienstverleningsovereenkomst. Onder invloed van het evaluatierapport
Omgevingsdienst Groningen, waarin een scherpe focus op de bedrijfsvoering en zakelijker opstelling
van de Omgevingsdienst wordt bepleit, werd het wenselijk geacht voorwaarden op te stellen
waaronder de Omgevingsdienst zijn dienstverlening aan zijn opdrachtgevers verricht, de algemene
dienstverleningsvoorwaarden. Daarnaast is gewerkt aan een ontwerp voor een nieuw uniform
mandaatbesluit ter vervanging van de grote verscheidenheid aan nu geldende mandaatbesluiten.
Nadat het ontwerp voor een nieuwe DVO met de dienstverleningsvoorwaarden om advies waren
voorgelegd aan een extern adviseur, gespecialiseerd in gemeenschappelijke regelingen en (ruimtelijk)
bestuursrecht en ten aanzien van het ontwerp mandaatbesluit juristen van een tweetal opdrachtgevers
waren geconsulteerd, zijn de stukken op 15 september 2016 besproken in het
opdrachtgeversplatform. Tijdens dit overleg bleek de behoefte te bestaan de documenten nog voor
commentaar voor te leggen aan ‘de eigen jurist’.
In het open, constructief en op overeenstemming gericht overleg van dinsdag 27 september, waarvoor
zich vanuit het Opdrachtgeversplatform van 15 september vertegenwoordigers van drie gemeenten en
de provincie hadden aangemeld, zijn de ingekomen reacties van opdrachtgevers besproken.
Naast diverse specifieke opmerkingen en verbeteringen die in de voorgelegde ontwerpen zijn
verwerkt, spitste de gedachtenwisseling zich in het bijzonder toe op de mandaatverlening.
Kort gezegd: de behoefte bij een aantal opdrachtgevers om de beslisbevoegdheid aan zich te kunnen
houden, en om de inzet van opdrachtnemer daarmee te beperken tot taakuitvoering (uitbrengen van
advies) in plaats van uitoefening van de bestuursbevoegdheid. Opdrachtgevers krijgen nu de keus om
ofwel volledig mandaat te geven, ofwel om alleen de advisering door Omgevingsdienst uit te laten
voeren en de formele besluitvorming aan zichzelf te houden. De daarop betrekking hebbende
bepalingen in de ontwerp stukken zijn daarop aangepast.

Daarnaast bestaat het gedeelde voornemen om in 2017 zorg te dragen voor aanpassing van de GR en
aan het eind van dat jaar te bekijken of de nieuwe stukken waarover u thans besluit naar tevredenheid
werken of nadere aanpassing behoeven. De planning daarvoor wordt in het eerste kwartaal van 2017
bepaald.
De uitkomsten van het overleg van 27 september, zoals verwerkt in bijgaande stukken, zijn parallel
aan het besluitvormingstraject van het dagelijks- en algemeen bestuur ter kennis gebracht aan het
opdrachtgeversplatform.
Voorgesteld wordt deze ontwerp dienstverleningsovereenkomst, algemene
dienstverleningsvoorwaarden en mandaatbesluit vast te stellen en te gebruiken in de nieuw te sluiten
dienstverleningsovereenkomsten en de daaraan gekoppelde mandaatverlening.

Alternatieven:
Alternatieven:
n.v.t.
Advies:
Advies:
1. Het bijgevoegde model dienstverleningsovereenkomst (DVO), de Algemene
dienstverleningsvoorwaarden en het mandaatbesluit vaststellen;
2. Per 1 november sluiten van nieuwe dienstverleningsovereenkomsten door deelnemers conform
bijgevoegd model.
Beslispunten:
Beslispunten
1. Vaststellen model dienstverleningsovereenkomst, algemene dienstverleningsvoorwaarden en
mandaatbesluit.
2. Nieuwe dienstverleningsovereenkomsten worden conform bijgevoegde modellen tussen
deelnemer en de Omgevingsdienst Groningen gesloten.
Bijlagen:
ijlagen
•

Model dienstverleningsovereenkomst

•

Algemene dienstverleningsvoorwaarden

•

Mandaatbesluit

