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Doel van agendering:
-

ter kennisname

Beschrijving:
In de bijlagen bij deze annotatie treft u het uitvoeringsprogramma 2017 en het daarbij behorende
bijlagenboek aan.
Het Uitvoeringsprogramma 2017 Omgevingsdienst Groningen geeft het Dagelijks Bestuur, het
Algemeen Bestuur, de gemeentebesturen en het provinciebestuur van de 23 Groningse gemeenten en
de provincie Groningen inzicht in wat zij in 2017 van de Omgevingsdienst Groningen mogen
verwachten. Het uitvoeringsprogramma geeft niet alleen inzage in de producten en diensten, maar
voldoet ook aan de procescriteria zoals opgenomen in het Besluit Omgevingsrecht.
Het uitvoeringsprogramma geeft een verwachting weer van de producten en diensten die de
Omgevingsdienst Groningen in 2017 gaat uitvoeren. Het is niet ongewoon dat accenten binnen het
programma verschuiven. Bijvoorbeeld door wisseling van prioriteiten van onze deelnemers,
wijzigingen in wet- en regelgeving of door wijzigingen in de vraag en/of conjunctuur

kan een

specifiek product en/of dienst meer aandacht vragen dan aan het begin van het jaar verwacht. Dit
kan van invloed zijn op de jaaropdracht en de andere producten en/of diensten, naar analogie met de
wet van communicerende vaten. Als zich een dergelijke situatie voordoet, wordt in overleg met de
betreffende deelnemer(s), binnen of buiten de jaaropdracht, naar oplossingen gezocht en afspraken
over gemaakt. Het is vanzelfsprekend dat in de kwartaalrapportages daarvan melding wordt gemaakt.
Het uitvoeringsprogramma 2017 is niet in samenwerking met de deelnemers opgesteld. Wel hebben
de opdrachtgevers de gelegenheid gekregen op het uitvoeringsprogramma te reageren. Op
hoofdlijnen gingen de opmerkingen over:


een uitvoeringsprogramma is het voorbehouden aan het bevoegd gezag, gelet op de Big-8.
Onze reactie: Wij hebben onze opdrachtgevers toegelicht dat wij het uitvoeringsprogramma
hebben opgesteld om voor dat deel van de taken die belegd zijn bij onze dienst een bijdrage
te leveren aan hun eigen uitvoeringsprogramma dat moet worden vastgesteld door het college
en ter kennisname naar de raad verstuurd moet worden.



in

het

uitvoeringsprogramma

wordt

een

aantal

projecten

genoemd

die

in

2017

lopen/opgestart worden. Het advies is gegeven om de opdrachtgevers in een zo vroeg

mogelijk stadia te betrekken bij deze projecten.
Het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2018 zal een ander proces doorlopen, hiervoor wordt op
dit moment een plan van aanpak opgesteld en overleg gevoerd met onze opdrachtgevers.
Advies:
Ter kennisname ligt het Uitvoeringsprogramma 2017 aan u voor.
Vervolgproces:
Wij voorzien het volgende proces:
Week 7 Uitvoeringsprogramma 2017 ter kennisname in AB
Week 6 Versturen uitvoeringsprogramma 2017 naar regisseurs.
Beslispunten:
- Geen beslispunten
Bijlagen:


Uitvoeringsprogramma 2017



Bijlagenboek uitvoeringsprogramma 2017

