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Beschrijving:
De gemeente Slochteren wil met ingang van 1 januari 2018, als gevolg van de fusie met de gemeenten
Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde, de milieu- en WABO taken overdragen aan de
Omgevingsdienst. Om de consequenties hiervoor in beeld te brengen is een businesscase opgesteld. In
de businesscase wordt inzicht geboden in: 1) de aanleiding 2) het in te brengen takenpakket 3) de
financiële, personele en organisatorische consequenties 4) het te bereiken resultaat.
De business case ligt op 7 september 2017 ter besluitvorming voor aan het DB. Na instemming van het
DB, zal de business case ter besluitvorming worden doorgeleid naar het AB van 22 september.
Gedurende het gehele proces heeft er een goede afstemming plaatsgevonden met de gemeente
Slochteren. De volgende gremia zijn betrokken geweest bij de besluitvorming van de inhoud van de
business case:


De Ondernemingsraad van de Omgevingsdienst heeft op 3 mei 2017 een positief advies
uitgebracht;



Het MT van de Omgevingsdienst heeft op 16 mei 2017 ingestemd;



Het college van de gemeente Slochteren heeft op 27 juni 2017 ingestemd;



De gezamenlijke colleges van de nieuw te vormen gemeente Midden-Groningen hebben op 11 juli
2017 ingestemd.

Advies:
Geadviseerd wordt in te stemmen met de businesscase. De inhoud van de businesscase is conform de
uitgangspunten die het AB in 2014 heeft vastgesteld. Hieronder worden de belangrijkste elementen uit
de businesscase toegelicht:

In te brengen takenpakket
De gemeente Slochteren brengt met ingang van 1 januari 2018 het milieu en WABO takenpakket in,
conform de pakketverdeling die het AB heeft vastgesteld.

Omvang van het werk
De gemeente Slochteren wenst 4,46 fte aan werk in te brengen. De omvang van deze inbreng is
getoetst door een concept jaaropdracht voor 2018 door te rekenen. Op basis hiervan is het beeld van
het MT van de Omgevingsdienst dat het werk uitgevoerd kan worden met de ingebrachte formatie.

Overname personeel
De gemeente Slochteren verplicht medewerkers niet om mee te gaan naar de Omgevingsdienst.
Medewerkers zijn op bezoek geweest bij de Omgevingsdienst. Eén medewerker van de gemeente
Slochteren zal in dienst komen bij de Omgevingsdienst. De resterende formatieplaatsen worden
ingevuld door medewerkers van de Omgevingsdienst.

Financieel
De gemeente Slochteren zal jaarlijks € 450.000 voor de afname van het milieu en WABO takenpakket
betalen. Daarnaast betaalt zij eenmalige aansluitingskosten van € 87.000. De kosten zijn berekend
conform de uitgangspunten uit de begroting van de Omgevingsdienst en de aanvullende spelregels die
het AB heeft vastgesteld.

Resultaat


Met de overdracht van de milieu- en WABO taken harmoniseert de gemeente Slochteren de inbreng
van het takenpakket met de fusiepartners gemeente Menterwolde en gemeente HoogezandSappemeer. Dit betekent dat er vanaf de start op 1 januari 2018 een eenduidige opdracht kan
worden verstrekt aan de Omgevingsdienst;



Voor de Omgevingsdienst betekent de uitkomst van de businesscase een uitbreiding van de
capaciteit met 4,46 fte in het primair proces. Dit is een uitbreiding van 3% van het takenpakket.
Hiermee ontwikkelt zij zich verder als partner van haar deelnemers op het gebied van milieu- en
WABO taken;



De uitbreiding leidt niet tot knelpunten in de bedrijfsvoering. Zo is geen wijziging van de
organisatiestructuur nodig en ook is het niet nodig de huisvestingssituatie aan te passen.
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