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Voorgenomen besluit nemen

Beschrijving:
Beschrijving:
De nieuwe gemeenten Het Hogeland en het Westerkwartier hebben in voorbereiding op de herindeling
besloten alleen basistaken in te brengen bij de Omgevingsdienst. Voor de huidige gemeente De Marne
(Het Hogeland) voert de Omgevingsdienst momenteel ook milieu- en wabotaken. Voor de huidige
gemeenten Leek en Zuidhorn (Westerkwartier) voert de Omgevingsdienst aanvullende milieutaken uit.
Voor de beëindiging van taken is in artikel 44 van de gemeenschappelijke regeling (artikel 36 nieuwe
GR) vastgelegd dat 1) er een toewijzing van personeel plaatsvindt en dat 2) de deelnemer een
compensatie verschuldigd is, waarvan de hoogte wordt bepaald door het Algemeen Bestuur.
In de bijgevoegde businesscase zijn de personele, financiële en organisatorische consequenties van
het besluit van beide gemeenten in kaart gebracht. Op grond hiervan wordt het Algemeen Bestuur
gevraagd op 10 oktober 2018 een voorgenomen besluit te nemen. Na advies van de
ondernemingsraad, wordt op 14 december 2018 een definitief besluit voorgelegd aan het Algemeen
Bestuur.
De businesscase is in een gezamenlijk traject met de beide gemeenten opgesteld. Aan beide
gemeenten is gevraagd in te stemmen met de in de businesscase voorgestelde afwikkeling van de
overdracht van taken, vóór definitieve besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 14 december 2018.
* Per 1 januari 2019 zullen de gemeenten Ten Boer, Haren en Groningen ook herindelen. Zij hebben
alle drie het basistakenpakket ingebracht. Met de gemeenten is de Omgevingsdienst in gesprek over
het toekomstige takenpakket. Mocht dit leiden tot significante personele, financiële of
organisatorische consequenties, dan wordt een businesscase opgesteld. Dit wordt op dit moment niet
verwacht.

Advies:
Advies:
Hieronder worden de belangrijkste elementen uit de businesscase toegelicht. Nadere toelichting is
terug te vinden in de bijgevoegde businesscase.
Omvang basistaken
Ondanks een aangescherpt wettelijk kader, ontbreekt binnen Groningen een gedeeld beeld over de
werkzaamheden en inrichtingen die vallen onder basistaken. Hierdoor is het niet mogelijk om de
omvang ervan uit te rekenen. Na onderlinge afstemming, wordt voorgesteld om uit te gaan van 0,023
fte per inrichting. Hiervan wordt uitgegaan voor Het Hogeland en het Westerkwartier totdat, een exacte
berekening plaatsvindt voor alle deelnemers van de Omgevingsdienst.
Afname specialistische taken
Naast het basistakenpakket nemen Het Hogeland en het Westerkwartier structureel specialistische
taken af op het gebied van milieu voor de niet-basistaken. Een gezamenlijke uitvoering voorkomt
eventuele kwetsbaarheden bij Het Hogeland en het Westerkwartier én houdt de specialismen op niveau
ten behoeve van onze regio. Het waarborgt deze taakomvang van de Omgevingsdienst, waardoor de
Omgevingsdienst voor de specialistische taken kan blijven voldoen aan de kwaliteitscriteria.
Overdracht medewerkers
Het besluit van de gemeenten leidt tot een formatiereductie van 5,3 fte. Conform het besluit van het
AB op 5 juli 2018 zal er vacatureruimte worden overgedragen.
Financiële compensatie
De overgang van taken leidt tot een verlies aan inkomsten voor de Omgevingsdienst van € 548.000.
Hier staat tegenover dat er ook minder werkzaamheden uitgevoerd hoeven worden. Om het verlies aan
inkomsten op te vangen, wordt voorgesteld dat de beide gemeenten een vergoeding betalen van in
totaal € 325.000 voor de eenmalige projectkosten, de afbouw van materiele frictie- en
overheadkosten. Bij de businesscase is aangesloten bij de spelregels, zoals die bij de voorgaande
businesscases is gehanteerd.
Teruggave afbouwbudget (in aanvulling op de businesscase)
De businesscase gaat uit van een afbouw van materiele frictiekosten en overhead. Het is denkbaar dat
in de nabije toekomst er meer taken en formatie bij de Omgevingsdienst wordt ingebracht. In dat geval
hoeft de overhead niet of maar voor een deel te worden afgebouwd. In de GR staan hierover geen
afspraken. Mocht er geld over blijven van het beschikbare afbouwbudget, dan is dit geld bestemd voor
het collectief, cq. alle deelnemers van de Omgevingsdienst.
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MT

1111-9-2018

kennisgeving
☒
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1818-1010-2018

☐

☒

DB

2020-9-2018

☐

☒

AB

1010-1010-2018

☐

☒

Beslispunten
•

Kennis te nemen van de onderzoeksresultaten uit de rapportage 'consequenties inbreng basistaken
Het Hogeland en Westerkwartier'.

•

Het voornemen uitspreken om:
1) In te stemmen met de afwikkeling van de personele, organisatorische en financiële
consequenties.
2) De financiële consequenties te verwerken in de voorjaarsnota 2019 en de meerjarenbegroting
2020-2023.

Communicatie
Intern

☒

Wanneer?

Boodschap

Klik hier als u een datum

Via nieuwsflits

wilt invoeren.

Extern

☐

Klik hier als u een datum
wilt invoeren.

Bijlagen:
Bijlagen
•

Businesscase consequenties inbreng basistaken Het Hogeland en Westerkwartier
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