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Doel van agendering:
-

Kennis nemen van de stand van zaken over de Businesscase Slochteren

-

Kennis nemen van de stand van zaken over het onderzoek naar het stoppen van APV taken

-

Kennis te nemen over het verzoek van Vlagtwedde en Bellingwedde om consequenties in beeld te
brengen omtrent het uittreden met betrekking tot milieu en / of wabotaken.

Beschrijving:

Inbreng milieu- en wabotake, gemeente Slochteren
Er is een businesscase opgesteld voor de inbreng van milieu- en wabotaken. Deze is gereed voor
besluitvorming in het DB en AB (zie agendapunt 3). Door een knelpunt in de afstemming in MiddenGroningen is besluitvorming daar vertraagd. Intern zal e.e.a. afgestemd moeten worden, voordat de
business case voor ligt in het Bestuur.

Onderzoek APV taken en bijzondere wetten
Op 20 december 2016 heeft u opdracht gegeven een onderzoek uit te voeren naar het stoppen met de
uitvoering van APV taken. Inmiddels zit het onderzoek in een vergevorderd stadium. De omvang van
de personele, financiële en organisatorische consequenties hangen sterk samen met de
plaatsingsmogelijkheden van medewerkers. Hiertoe worden op dit moment gesprekken gevoerd met
de betrokken gemeenten. Er staan nog gesprekken gepland op 12 juni. De verwachting is dat eind juni
het onderzoek kan worden afgerond. Medewerkers en de OR zijn goed aangehaakt bij het proces.

Verzoek Vlagtwedde en Bellingwedde

De gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde gaan met ingang van 1 januari 2018 fuseren in de
gemeente Westerwolde. Deze fusie is voor hen aanleiding om de taken die zijn ingebracht in de
Omgevingsdienst te heroverwegen. Zij hebben ons gevraagd of de Omgevingsdienst de consequenties
in beeld wil brengen om te stoppen met milieutaken en / of wabotaken. Om te kunnen stoppen met de
uitvoering van de taken is in artikel 44 van de Gemeenschappelijke Regeling vastgelegd dat ten minste
de helft van alle deelnemers instemt met financiële en organisatorische gevolgen van een dergelijk
besluit. Vlagtwedde en Bellingwedde willen graag voor de zomer duidelijkheid over de uitkomsten van
een dergelijk onderzoek, zodat besluitvorming na de zomer mogelijk is. Inmiddels zijn er verkennende
gesprekken gestart, wordt er een projectgroep ingericht die de consequenties in beeld brengt en zijn
medewerkers geïnformeerd.
Advies:
Klik hier als u tekst wilt invoeren.
Afgestemd met

Naam
Teamleider

Opmerking
Klik hier als u tekst wilt
invoeren.

Financiën

Klik hier als u tekst wilt
invoeren.

P&O

Klik hier als u tekst wilt
invoeren.

Anders

Klik hier als u tekst wilt
invoeren.

Vervolgproces
MT

Datum

Ter

Ter

Klik hier als u een

kennisgeving
☐

besluitvorming
☐

☐

☐

datum wilt invoeren.
OR

Klik hier als u een
datum wilt invoeren.

DB

2-6-2017

☒

☐

AB

22-6-2017

☒

☐

Beslispunten


Kennis te nemen van de voortgang omtrent de inbreng van milieu- en wabotaken taken door
Slochteren, het APV onderzoek en het verzoek van Vlagtwedde en Bellingwedde.

Communicatie

Wanneer?
Intern

☒

Boodschap

Klik hier als u een
datum wilt invoeren.

Extern

☐

Klik hier als u een
datum wilt invoeren.
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Opmerking:

(indien van toepassing + invullen na
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Niet ingestemd ☐

☐

