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Beschrijving:
Op 20 april jl. is in het AB gesproken over de aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling van de ODG. Dat is
destijds gedaan op basis van een discussienota, die vervolgens breed is besproken. Naar aanleiding van deze
discussies is een aangepaste concept GR ODG opgesteld en besproken. Als bijlage staat opgenomen op welke
wijze is omgegaan met de opmerkingen van onder andere het opdrachtgeversplatform.
1.

Mandaat: in de bestaande regeling staat een artikel over het verstrekken van mandaat aan de directeur van de
ODG. Dit artikel is echter niet duidelijk en op meerdere manieren uitlegbaar. Er is vervolgens onderzocht of
alle deelnemers mandaat wilde verstrekken voor de effectieve uitvoering van de taken door de ODG. Het blijkt
echter niet haalbaar om dit gezamenlijk af te spreken. Nu is wel opgenomen dat het verstrekken van mandaat
de voorkeur heeft.

2.

Zienswijze: onderzocht is of er meer onderwerpen van de GR voor een zienswijze procedure aan de colleges of
raden en staten moesten worden aangewezen. Uiteindelijk is – op basis van de reacties van griffiers en
secretarissen – afgezien van aanvullende zienswijze. In de toelichting is een belangrijk alternatief opgenomen,
namelijk dat ODG zorgt voor regelmatige afstemming met de raden en staten.

3.

Beleidsharmonisatie: bekeken is of het AB jaarlijks een harmonisatieagenda voor uitvoeringsbeleid kan
opstellen. In de regeling is dit nu als instrument opgenomen waarbij specifiek staat opgenomen dat het over
uitvoeringsbeleid van de ODG gaat en niet over het VTH beleid van de deelnemers. In de toelichting is verder
aangegeven dat de provincie in de afstemming van het inhoudelijke VTH beleid een coördinerende functie
heeft.

4.

Outputfinanciering: in de oorspronkelijke tekst staat aangegeven dat deelnemers een lumpsum bijdrage
betalen voor de uitvoering van de ingebrachte taken. In de nieuwe tekst is opgenomen dat tot 1 januari 2019,
of althans zo lang deze wijze van financiering niet kan worden gehanteerd, de financiering van de kosten van
de uitvoering van de takenpakketten en werkzaamheden plaatsvindt door middel van lumpsumfinanciering of
via gemengde financieringsvormen.

5.

Aanpassing GR: tot nog toe was unanimiteit nodig voor de aanpassing van de GR. Met 24 deelnemers is dat
niet altijd mogelijk en kan dat leiden tot een impasse. Om dit te voorkomen is opgenomen dat de GR (een
volgende keer) met een gekwalificeerde meerderheid (2/3 van de stemmen) kan worden aangepast.

6.

Tegemoetkoming kosten: leden van het AB konden in de oorspronkelijk regeling een tegemoetkoming in de
kosten krijgen. Dit is uit de regeling gehaald.

7.

Werken voor derden: met de oorspronkelijke omschrijving kan de ODG ook werkzaamheden verrichten voor
privaatrechtelijke organisaties, bedrijven die mogelijk ook vergunning plichtig zijn in Groningen. In de
aangepaste tekst is dit beperkt tot publiekrechtelijke instellingen (bijvoorbeeld andere omgevingsdiensten,
provincies of gemeenten).

Na besluitvorming door het AB wordt het aangepaste concept GR ODG aan de colleges van B&W en Gedeputeerde

staten voorgelegd. Voorafgaand aan besluitvorming in de colleges zullen de raden en staten om toestemming
worden gevraagd om de regeling aan te passen. Na toestemming van de raden en staten vindt de definitieve
besluitvorming door de individuele colleges plaats. Om deze besluitvorming in goede banen te begeleiden heeft
de ODG een concept model beslisdocument voor de colleges en de raden en staten opgesteld. Deze modellen zijn
met de leden van het OGP voorsproken. Aan u wordt gevraagd om deze modellen in de AB vergadering van 1
december te accorderen.
Indien bestuurders dit vervolgens wenselijk vinden kan ODG op aanvraag ook aan de raden en/of staten een
toelichting over de aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling geven. Wat kan de ODG nog meer doen om
de besluitvorming goed te laten landen in de raden en staten?

Advies:
In het Verbeterplan staat dat de gemeenschappelijke regeling op onderdelen moest worden aangepast om ook
outputfinanciering mogelijk te maken. Op basis van een zorgvuldig doorlopen proces, is door de ODG nu een
concept aangepaste GR ODG opgesteld dat voor besluitvorming voorligt. In dit concept zijn de verschillende
discussiepunten verwerkt, en is de regeling ook op andere onderdelen aangescherpt en verbeterd. Wij adviseren
om het concept vast te stellen en door te geleiden naar AB.

Afgestemd met

Naam

Opmerking

Teamleider

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

Datum

Ter

Ter

MT

19-9-2017

kennisgeving
☒

besluitvorming
☐

OR

19-10-2017

☒

☐

DB

3-11-2017

☐

☒

AB

1-12-2017

☐

☒

Beslispunten
1.

De aangepaste concept GR ODG met datum 8 november 2017 te accorderen.

2.

Het concept - na bespreking en vaststelling door algemeen bestuur – door te geleiden naar de deelnemers
van de ODG voor besluitvorming.

3.

Voor de begeleiding van de besluitvorming door de deelnemers de model besluitvormingsdocumenten in
concept vast te stellen, en door te geleiden naar de deelnemers.

Communicatie

Wanneer?
Intern

☐

Boodschap

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Extern

☐

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Bijlagen:


Aangepaste concept Gemeenschappelijke Regeling ODG met datum 8 november 2017



Toelichting bij concept Gemeenschappelijke Regeling ODG



Model besluitvorming aangepaste GR



Opmerkingen diverse gremia en wijze van verwerking in concept Gemeenschappelijke Regeling
ODG

Beslissing
(indien van toepassing + invullen na
vergadering)

Opmerking:
Ingestemd

☐

Niet ingestemd ☐

