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Beschrijving:
De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde hebben per brief dd. 22 december aangegeven de inbreng
van taken bij de ODG te heroverwegen. Aanleiding hiervoor is de aanstaande fusie van beide
gemeenten. Beide gemeenten hebben op dit moment een verschillend takenpakket ingebracht en
geven aan behoefte te hebben om voor de nieuwe situatie opnieuw vast te stellen welke taken bij de
ODG ingebracht kunnen worden en welke taken door de gemeenten zelf kunnen worden uitgevoerd.
Uittreding (terugtrekking van taken uit de GR) vergt instemming van minimaal de helft van de leden
van het Algemeen Bestuur met de financiële en organisatorische gevolgen van de uittreding. Die zijn
op dit moment niet duidelijk beschreven. De gemeenten vragen in de brieven instemming van de wens
tot heroverweging van de in te brengen taken per 1 januari 2018.
Harmonisatie van het in te brengen takenpakket van beide gemeenten is in alle varianten
noodzakelijk. In kaart brengen van de consequenties in de vorm van een businesscase is hierbij
nodig. Bij sterke reductie van taken bij de ODG treden personele consequenties op: de impact daarvan
is afhankelijk van de vraag in hoeverre mensen taken volgen. Met andere woorden: als medewerkers
boventallig worden bij de ODG, volgen deze medewerkers dan het werk naar de gemeenten?
Omgekeerd: bij inbreng van extra taken is het mogelijk dat de ODG extra personeel moet werven. Tot
slot is het mogelijk dat het volume van de inbreng gelijk blijft, maar er toch taken verschuiven. Dit
speelt bijvoorbeeld bij de fusiegemeente Midden-Groningen. Hier is de wens uitgesproken om de
bouw- en milieutaken volledig bij de Omgevingsdienst te beleggen en de APV taken terug te halen. .
Bij een gelijkblijvend volume geldt overigens dat er nog steeds personele consequenties zijn, omdat
de nieuwe taken niet vanzelfsprekend bij de oude medewerkers kunnen worden ondergebracht.
Voor de inbreng van bouw en milieutaken door Slochteren en de volledige afbouw van APV taken en
bijzondere wetten loopt er al een traject waarbij een businesscase wordt gemaakt. Het lijkt verstandig
om in het verlengde van dit traject en naar analogie van vergelijkbare takendiscussies met andere
gemeenten het overleg met beide gemeenten spoedig te starten. De ervaring leert dat hier enkele
maanden voor moet worden in geruimd.
Advies:

Ter kennisname ligt deze annotatie omtrent de heroverweging taken Bellingwedde en Vlagtwedde voor
2018 aan u voor.
Vervolgproces:
Na AB-vergadering overleg met beide gemeenten starten en een businesscase opstellen.
Tijdsplanning:
Na AB-vergadering consequenties uitwerken middels een businesscase en voor de zomer een
definitief besluit voorleggen aan het AB.
Dekking:
 Nvt.
Beslispunten:
Geen beslispunten.
Bijlagen:


Brief gemeente Vlagtwedde



Brief gemeente Bellingwedde

