ALGEMEEN BESTUUR
VERSLAG VERGADERING 28 maart 2018
Omgevingsdienst Groningen, de heer H.P. Bakker
Aanwezig:

(directeur secretaris a.i.)

Gemeente Delfzijl, de heer IJ. Rijzebol, vervangend

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw M. Breur (notulist)

voorzitter

Omgevingsdienst Groningen, de heer N. de Blaay

Gemeente Zuidhorn, de heer H.A. Bakker

Omgevingsdienst Groningen, de heer K. Bolt

Gemeente Grootegast, de heer M. de Haan

Afwezig:

Gemeente Haren, de heer P. van Veen

Provincie Groningen, de heer P.H.R. Brouns, voorzitter

Gemeente Veendam, de heer A. Hammenga

Gemeente Groningen, de heer J. van Keulen

Gemeente Oldambt, mevrouw L. Broekhuizen

Gemeente Eemsmond, de heer H. Sienot

Gemeente Stadskanaal, mevrouw G. Brongers

Gemeente De Marne, de heer K.P. Berghuis

Gemeente Pekela, de heer J. van Mannekes

Gemeente Leek, mevrouw K. Dekker

Gemeente Marum, de heer J. Vos

Gemeente Midden Groningen, de heer J.J. Boersma

Gemeente Winsum, de heer R. Michels

Gemeente Appingedam, de heer M. van Bostelen

Gemeente Westerwolde, de heer B. Huizing

Gemeente Loppersum, de heer P. Prins

Gemeente Ten Boer, de heer F. de Vries

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw E. Hulst

Provincie Groningen, de heer F. Hassert

(directiesecretaris)

1.

Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
a)

Opening
Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
Rondgaan presentielijst
De aanwezigen tekenen de presentielijst.

2.

Kennismaking directeur/secretaris Nienke Baars
Nienke Baars -vanaf 02.04.2018 directeur ODG-introduceert zichzelf. De aanwezigen
stellen zich zelf ook voor, inclusief hun deelname aan het AB in het perspectief van
verkiezingen dan wel herindelingen. Het AB heet Nienke Baars van harte welkom en wenst
haar succes als directeur van de Omgevingsdienst Groningen.

3.

Conceptverslag d.d. 9 februari 2018.
Het verslag van de AB-vergadering d.d. 09.02-2018 wordt met enkele redactionele
aanpassingen en een verduidelijking over de middelen voor LOS vastgesteld.
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ACTIE

4.

Te behandelen stukken.
Verbeterplan
4a. Aangepaste juridische documenten n.a.v. vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling
Kort wordt stilgestaan bij de zogenaamde volmacht/machtiging, een na meerdere
besprekingen resterend discussiepunt. In de richting van het VTH-platform Groningen. is
hierop schriftelijk gereageerd. Deze informatie wordt met het AB gedeeld.
De vergadering besluit in te stemmen met de voorgelegde juridische documenten, onder
voorbehoud van instemming van raden en staten met de nieuwe Gemeenschappelijke
Regeling (zie punt 4.b).
4b. Voortgang besluitvorming aanpassing gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst
Groningen
Ten opzichte van de stand van zaken per 15-03-2018 heeft ook de raad van De Marne
ingestemd. De gemeente Winsum heeft dat ook gedaan, behalve op het punt van de
aanpassing bij stemmingen (art. 17 en met name art. 46).
Als alle raden/staten hebben gereageerd en de gemeente Winsum de enige blijkt te zijn
die op één onderdeel niet kan instemmen, zal het DB-ODG zich met de burgemeester /
het college van Winsum verstaan. De uitkomst hiervan zal worden gemeld aan het AB.
Financiën
4c. Conceptbegroting 2019
Het AB stemt ermee in dat het DB deze conceptbegroting 2019 via de colleges aan de
raden- en staten voorlegt. Op voorstel van de heer Michels zal de passage over de
administratieve ondersteuning worden verduidelijkt. Het betreft geen personele
uitzetting, maar een omzetting van (duurdere) inhuur naar medewerkers in eigen dienst.
Die onderbezetting bestaat al vanaf de oprichting van de dienst.
4d. Reactie zienswijze en instemming begrotingswijziging 2018
Het AB neemt kennis van de in de grote meerderheid positieve zienswijzen, stemt in met
de reacties hierop en stelt de begrotingswijziging 2018 vast.
Naar aanleiding hiervan wijzen de heren Vos en De Haan nogmaals op het feit dat het AB
hierover in eerste aanleg (in casu 1 december 2017) niet besluit.
De heer Bakker (directeur ODG a.i.) benadrukt dat het AB in die gevallen instemt met het
voorstel van het DB om de begroting(swijziging) voor een zienswijze voor te leggen aan
de raden- en staten. Het AB stelt, nadat de begroting ter zienswijze is voorgelegd, in de
eerstvolgende vergadering de begroting inclusief de reactie op de zienswijzen vast. Hij
zegt toe voortaan die gang van zaken in de formulering nog beter tot uitdrukking te
brengen.
Overige
4e. Portefeuilleverdeling DB
Het AB neemt hiervan kennis.
4f. Wijziging plaatsvervangend lid AB
Voor de gemeente De Marne blijft de heer Berghuis lid van het AB. Zijn plaatsvervanger is
mevrouw A.M. (Anne Marie) Smits in plaats van de heer H.W. van Gelder.

5.

Rondvraag en sluiting
a. Op voorstel van het DB stelt het AB het "normenkader 2017" ten behoeve van de
komende accountanscontrole vast. Hierin zijn enkele met name genoede actualisaties ten
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opzichte van het normenkader 2016 doorgevoerd.
b. Vanuit de gemeenten Marum en Grootegast wordt bepleit één van de twee
introductiebijeenkomsten in april 2018 op een meer westelijk gelegen locatie te
organiseren. De ODG zal hierover nader bericht sturen.
c. De voorzitter bedankt Henk Bakker (directeur ODG tot en met 31-03-2018) voor zijn
inzet in de dienst zelf en in de verbeterde verhoudingen tussen dienst en
opdrachtgevers.
6.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering onder dankzegging voor
ieders inbreng.

De voorzitter,
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De secretaris,

