ALGEMEEN BESTUUR
VERSLAG VERGADERING 10 oktober 2018

Aanwezig:

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw E. Hulst

Gemeente Eemsmond, de heer H. Sienot

(directiesecretaris)

Gemeente De Marne, de heer K.P. Berghuis

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw M. Breur (notulist)

Gemeente Delfzijl, de heer IJ. Rijzebol, vervangend
Voorzitter

Afwezig:

Gemeente Groningen, de heer J. van Keulen
Gemeente Grootegast, de heer M. de Haan

Gemeente Appingedam, mevrouw L. van der Tuin

Gemeente Leek, mevrouw K. Dekker

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

Gemeente Oldambt, de heer K. Swagerman

Gemeente Bedum, de heer J.W. van de Kolk

Gemeente Stadskanaal, de heer G. Borgesius

Gemeente Haren, de heer P. van Veen

Gemeente Pekela, de heer J. van Mannekes

Gemeente Midden Groningen, de heer J.J. Boersma

Gemeente Veendam, de heer B. Wierenga

Gemeente Marum, de heer J. Vos

Gemeente Zuidhorn, de heer H.A. Bakker

Gemeente Loppersum, de heer P. Prins

Gemeente Ten Boer, de heer F. de Vries

Gemeente Oldambt, mevrouw L. Broekhuizen

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw N. Baars

Gemeente Winsum, de heer R. Michels

(directeur secretaris)

Gemeente Westerwolde, de heer B. Huizing

1.

Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Opening
De heer Rijzebol opent de vergadering en noemt de afmeldingen. De heer Van de
Kolk heeft bij zijn afmelding aangegeven akkoord te zijn met de voorgestelde
besluiten (AB 1821, 1822, 1824 en 1826).
Vaststelling agenda
De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
-

Termijnagenda 2018
Het Algemeen Bestuur neemt de termijnagenda voor kennisgeving aan. Mevrouw
Baars kondigt aan dat er voor 2019 een volledige termijnagenda wordt
opgesteld, met vergaderdata en te behandelen onderwerpen.

-

Stand van zaken GR
De gemeenteraad van Winsum heeft ingestemd met de gewijzigde GR. Op de
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ACTIE

gemeente Veendam en Pekela na hebben alle raden en staten ingestemd. Op 3
december is de ODG uitgenodigd in de raad van Veendam. Met de gemeente
Pekela zal ook contact opgenomen worden.
-

Stand van zaken LOS
In de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur volgt een rapportage van
het programma LOS, dat is opgezet met behulp van de extra financiele middelen
van de deelnemers. Dit programma heeft een sterke relatie met de invoering van
de Omgevingswet. De opdrachtgevers worden bij de uitvoering nauw betrokken
en waar nodig ook extra opgeleid. Het uitgangspunt is dat het systeem
ondersteunend moet zijn, daarbij verschuift de focus van het systeem naar de
samenwerking.
Rondgaan presentielijst
De aanwezigen tekenen de presentielijst.

2.

Conceptverslag 28 maart 2018
Het conceptverslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2018 wordt
ongewijzigd vastgesteld.

3.

Te behandelen stukken
Primair proces

Business cases Westerkwartier en het Hogeland
Mevrouw Dekker geeft aan dat de gemeente Leek graag meer taken bij de ODG had willen
inbrengen. Ze is, namens de gemeente Leek, blij dat het proces van terugnemen van
taken en personeel goed is georganiseerd en dat er een warme overdracht plaatsvindt.
Via de voorzitter van het Algemeen Bestuur, bedankt zij de directeur ODG hiervoor.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de onderzoeksresultaten uit de rapportage
'consequenties inbreng basistaken Het Hogeland en Westerkwartier'.
Daarnaast spreekt het Algemeen Bestuur het voornemen uit 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.

Routekaart basistaken
Mevrouw Baars geeft aan dat de wens bestaat om tot een nieuw financieringsmodel te
komen. Om hiertoe over te gaan zal aan een aantal randvoorwaarden voldaan moeten
worden. Eén daarvan is duidelijkheid over wat tot het basistakenpakket behoort. De
anderen zijn beleidsharmonisatie, helder inrichtingenbestand en duidelijkheid over
kengetallen.
Het Dagelijks Bestuur heeft de ODG de opdracht gegeven om, in samenwerking met
vertegenwoordigers van de provincie en de gemeenten, een plan van aanpak op te stellen
voor de invulling van de basistaken met daarin concrete doelen, stappen en tijdspad. Er
zullen verschillende scenario’s t.a.v. het basistakenpakket worden uitgewerkt.
De heer Michels geeft aan de het heel belangrijk is dat de gemeenten goed worden
meegenomen in elke afzonderlijke stap van besluitvorming. Dit om te voorkomen dat er
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op het laatste moment alsnog wordt afgehaakt. De heer Rijzebol geeft aan dat dit punt
gedeeld wordt en zal worden opgenomen in het plan van aanpak.
De heer De Vries vraagt of de discussies over de basistaken voldoende stabiel zijn in
relatie tot de businesscases. Mevrouw Baars antwoordt dat in het proces van de
businesscases is geconcludeerd dat we dit niet correct kunnen doen. Er is nog geen
consensus over de inhoud van de basistaken en daarom is een sleutel is afgesproken met
de wetenschap dat deze straks voor iedereen zal veranderen. De heer De Vries
concludeert dat dit een kleine winstwaarschuwing is en mevrouw Baars beaamt dit. Ook
merkt zij op dat een verandering van het takenpakket en financieringsvorm voor alle
partijen gevolgen zal hebben.
Mevrouw Dekker vraagt of de discussie rondom outputfinanciering al is afgerond. In de
notitie van Henk Bakker (voormalig interim directeur ODG) werd er een vraagteken
geplaatst bij de haalbaarheid hiervan. Mevrouw Baars geeft aan dat hier nog geen keuze
in is gemaakt. De heer Rijzebol benadrukt hierbij dat in december 2017, onder leiding
van de heer Bakker (voormalig interim directeur ODG), is besloten om de invoering van
outputfinanciering uit te stellen omdat de organisatie hier nog niet klaar voor is. Dit
onderwerp wordt begin 2019 opnieuw met het Algemeen Bestuur besproken.
De heer van Keulen geeft aan dat het goed is om in het achterhoofd te houden dat er
straks nieuwe colleges zijn, die hier ook opnieuw naar zullen kijken.
Het Algemeen Bestuur neemt de routekaart basistaken voor kennisgeving aan.

PDC matrix
Het Algemeen Bestuur stelt de PDC matrix 2019, conform de GR, vast.

Stand van zaken Brzo Noord
Per 1 juli 2017 is de ODG de aangewezen Brzo/RIE-4 OD voor Groningen, Friesland en
Drenthe. We starten nu een traject om de algehele samenwerking (juridisch, praktisch en
uitvoerend) vorm te geven met Friesland en Drenthe. We zullen u hierover nader blijven
informeren, ook over wat dit precies betekent voor de andere opdrachtgevers geeft
mevrouw Baars aan. Er is een projectleider aangesteld die dit proces coördineert.
De stand van zaken BRZO Noord wordt door het Algemeen Bestuur voor kennisgeving
aangenomen.
HRM

Aansluitovereenkomst cao
Het AB stemt in met het volgen van de cao gemeenten en het aangaan van de
aansluitovereenkomst VNG.
Overige
Bestuurlijke netwerkbijeenkomst Omgevingsdiensten.
De heer Bakker doet verslag van de landelijke bijeenkomst van alle omgevingsdiensten in
Den Haag, nagenoeg iedereen was aanwezig. Het was interessant om vanaf verschillende
bestuurslagen een visie te krijgen over hoe zij tegen de omgevingsdiensten en de
ontwikkelingen daarvan aankijken.
Interessant was de oproep van de staatssecretaris om meer gebruik te maken van de
kennis van de Omgevingsdiensten, bijvoorbeeld op het terrein van asbestsanering en ZZS
(Zeer Zorgwekkende Stoffen). Daar staat ons het nodige te wachten en hier moeten we
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samen in optrekken. Aandacht voor de inhoud is belangrijk en moet niet worden
ondergesneeuwd door de organisatorische en financiële discussie.
Er wordt afgesproken dat we na gaan denken hoe er vorm kan worden gegeven aan het
delen van kennis (bijvoorbeeld door het organiseren van themabijeenkomsten) en hoe we
de relatie met gemeenteraden actief kunnen versterken.
Het Algemeen Bestuur stemt daarnaast ermee in om elke vergadering een inhoudelijk
onderwerp te agenderen.
4.

Rondvraag
Mevrouw Baars doet melding van het 5-jarig bestaan van de Omgevingsdienst Groningen
op 1 november aanstaande. Op 29 november gaan we met elkaar op excursie, u heeft
hiervoor een ‘save the date’ ontvangen.
Tot slot deelt mevrouw Baars dat we nieuwe bijeenkomsten voor raden en staten gaan
organiseren om meer te vertellen over de ODG. Hierover vindt afstemming met de
griffiers plaats.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering 10.00 uur.

De voorzitter,
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De secretaris,

