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Geachte leden van het algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen,
Hierbij ontvangt u een tussentijds overzicht van de ontvangen reacties/zienswijzen van de deelnemers
naar aanleiding van de begrotingswijziging 2018 die met name betrekking had op het eenmalig
verstrekken van € 600.000 extra voor het VTH systeem LOS.
De ontvangen zienswijzen geven als beeld dat de raden en staten instemmen met de begrotingswijziging
2018 ten behoeve van de herimplementatie LOS. Twee deelnemers, namelijk de gemeente Marum en
gemeente Grootegast hebben kanttekeningen bij de gevolgde procedure. Verder heeft een aantal
gemeenten hun zorg uitgesproken over de algemene financiele positie van de Omgevingsdienst.
Het AB heeft op 1 december 2017 kennis genomen van de begrotingswijziging LOS ad € 600.000,00 (en
ook de nieuwe gemeenschappelijke regeling) en beide daarna (voor een zienswijze) aan raden en staten
voorgelegd. Zo is het ook in de desbetreffende annotatie van 19 oktober 2017 en in de brief verwoord die
op 21 december 2017 aan gemeenten en provincie is toegestuurd. Daarin is ook gevraagd om voor 7
maart 2018 te reageren, waarna het AB, ook op basis van eventueel ingediende zienswijzen, definitief
besluit. Dat is in lijn met de procedure die beschreven staat in artikel 59 van de Wet op de
gemeenschappelijke regelingen. De tijd voor een reactie was dus ruim drie maanden, meer dan in dat
wetsartikel staat. Wij delen daarom de kanttekeningen niet van de gemeente Marum en de gemeente
Grootegast. Overigens blijkt uit de bijlagen dat binnen die termijn niet overal de onderwerpen tijdig zijn
geagendeerd of de besluitvorming afgerond.
Dezelfde gemeenten maken ook een opmerking bij de adressering van stukken ten behoeve van de raad.
Wij herinneren aan de afspraak, mede gemaakt op verzoek van het Algemeen Bestuur, dat stukken ten
behoeve van raad of staten worden geadresseerd aan colleges, met daarin beschreven het verzoek tot
doorzending aan raad of staten. Wij vinden dat ook zuiver en praktisch; dit dient de overzichtelijkheid. We
zien dan ook geen aanleiding u een verandering op dit punt voor te stellen.
Andere gemeenten willen regelmatig op de hoogte worden gesteld van de vorderingen met betrekking tot
de herimplementatie LOS. Dat zal ook gebeuren via de voor- najaars- en jaarrapportage. Een drie

maandelijkse monitor, zoals de raad van Winsum bepleit, wijkt van dit afgesproken regime af. Deze vraag
zou daarom, ook gezien het geringe verschil in tijd, niet positief beantwoord moeten worden.
Enkele gemeenteraden spreken hun waardering uit voor de analyse en de daaraan verbonden maatregelen,
waaronder de invulling van het Verbeterplan en Actieplan, maar benoemen ook dat hun zorg over het VTH
systeem en de financiën hiermee nog niet (geheel) is weggenomen. Zo is de omvang van de inhuur
beperkt, maar leidt krapte op de arbeidsmarkt tot een lastige invulling van vacatures. Hierdoor staat de
uitvoering van de jaaropdrachten onder druk. We zullen vooraf met opdrachtgevers hierover in overleg
treden. De totale personeelskosten, inclusief inhuur, en de daarmee samenhangende kostenbeheersing
staat om de zes weken op de agenda van het managementteam van de Omgevingsdienst Groningen.
Waar het gaat om LOS, merken we op dat het contract met de leverancier loopt tot september 2023, dat
hiermee een strategisch partnership is overeengekomen en dat die heeft uitgesproken mee te werken
aan- en steun te bieden aan de uitkomsten van de zgn. herimplementatie van LOS, zoals bepleit door het
externe bureau M&I partners.
Met vriendelijke groet,

Het dagelijks bestuur Omgevingsdienst Groningen
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