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Ter besluitvorming

Beschrijving:
Op 14 oktober heeft in het AB een eerste bespreking van de verandering van de juridische
basisdocumenten plaatsgevonden als onderdeel van het Verbeterplan van de Omgevingsdienst
Groningen. Het betrof de algemene dienstverleningsvoorwaarden, het model mandaat en de model
dienstverleningsovereenkomst. Het AB heeft de besluitvorming van deze documenten aangehouden,
omdat het AB meer duidelijkheid wenst over de consequenties van de Producten- en Diensten
Catalogus (PDC) in relatie tot de vier takenpakketten waaruit deelnemers een keuze moeten maken.
Met het model dienstverleningsovereenkomst (DVO) wordt tussen de colleges van B&W/Gedeputeerde
staten en de ODG een nadere specificatie gegeven voor de uitvoering van de opdracht. Door te werken
met een modelovereenkomst wordt ervoor gezorgd dat in de basis alle afspraken met de deelnemers
gelijkluidend zijn. Hierbinnen zijn er mogelijkheden om te komen tot lokale prioriteiten.
In het overleg met het Opdrachtgeversplatform is duidelijk geworden dat rondom het model DVO er
nog één bespreekpunt was. Het betrof de vaste looptijd van de overeenkomst tot 1 januari 2019. De
looptijd is nu aangepast naar de duur van 1 jaar. Dat past ook goed bij de verdere uitwerking van
andere juridische documenten (o.a. dienstverleningsvoorwaarden en gemeenschappelijke regeling).
Alternatieven:
n.v.t.
Advies Opdrachtgeversplatform 3 november 2016:
Het Opdrachtgeversplatform adviseert positief zonder opmerkingen.
Advies DB 11 november 2016:
Het DB adviseert positief zonder opmerkingen.
Vervolgproces:
Na vaststelling van het model DVO wordt samen met de individuele opdrachtgevers de jaaropdracht
2017 verwerkt. Dit kan dan in samenhang met het mandaat vervolgens door het bevoegd gezag
worden vastgesteld.

Tijdsplanning:
Doelstelling is dat dit proces uiterlijk half december 2016 voor alle deelnemers is afgerond.
Advies financiën:
n.v.t
Dekking:
n.v.t.
Beslispunten:
Het AB wordt gevraagd:
1. De model DVO vast te stellen.
2. Kennis te nemen van de beantwoording van de vragen en de verwerking daarvan in het
concept DVO.
Bijlagen:


Model DVO



Overzicht van beantwoording van vragen van het Opdrachtgeversplatform en het kernteam
Opdrachtgeversplatform en de verwerking daarvan.

