ALGEMEEN BESTUUR
VERSLAG VERGADERING 4 februari 2019
Aanwezig:
Gemeente Appingedam, mevrouw L. van der Tuin
Gemeente Delfzijl, de heer IJ. Rijzebol

Afwezig:

(vervangend voorzitter)

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

Gemeente Het Hogeland, de heer H.J. Bolding

Gemeente Groningen, Haren, Ten Boer, de heer J.

Gemeente Stadskanaal, de heer G. Borgesius

van Keulen

Gemeente Pekela, de heer J. van Mannekes

Gemeente Midden Groningen, de heer J.J.

Gemeente Veendam, de heer B. Wierenga

Boersma

Gemeente Westerwolde, de heer B. Huizing

Gemeente Oldambt, mevrouw L. Broekhuizen

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw N. Baars

Gemeente Loppersum, de heer P. Prins

Omgevingsdienst Groningen, de heer A. Klijn

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw E. Hulst

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw M. Breur
1.

Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Opening, mededelingen en vaststelling agenda
De heer Brouns is verhinderd door privé-omstandigheden, hij wordt
vervangen als voorzitter door de heer Rijzebol.
De heer Prins, de heer Van Keulen, de heer Boersma, mevrouw Hulst en
mevrouw Broekhuizen zijn afgemeld.
De voorzitter heet de nieuwe leden, mevrouw Dijkstra-Jacobi en de heer
Bolding, van harte welkom.
De agenda wordt door het Algemeen Bestuur ongewijzigd vastgesteld.
Mw Baars deelt mee dat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio
een asbestprotocol heeft vastgesteld. In dit protocol wordt een taak bij
asbestincidenten bij de ODG belegd. De ODG heeft op meerdere
momenten aangegeven dat haar deelnemers dit niet allemaal met de
ODG hebben afgesproken, en dat deze werkwijze nog niet gehanteerd
kan worden. Het is goed dat de deelnemers hiervan ook op de hoogte
zijn, en mw Baars stelt voor het asbestpiket mee te nemen in het gesprek
over basistaken. Zij geeft mee dat voor het draaien van een robuust
asbestpiket, een robuuste invulling van het belegde asbest-takenpakket
nodig is in verband met bezetting.
Rondgaan presentielijst
De aanwezigen tekenen de presentielijst.

2.
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Conceptverslag 14 december 2018

ACTIE

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van het verslag van de vergadering
van 14 december 2018 en het wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Te behandelen stukken
Financiën
Stand van zaken onderzoeksvraag 2: structurele verhoging deelnemersbijdrage
(ter informatie)
Mevrouw Baars geeft aan dat de gesprekken momenteel gaande zijn met de
deelnemers en dat dit onderwerp ook ter sprake is geweest in de vergadering
van het Dagelijks Bestuur op 17 januari 2019. Mevrouw Baars spreekt haar
vertrouwen uit in het proces en het Algemeen Bestuur wordt op de hoogte
gehouden van de voortgang.
HRM
Organisatiestructuur ODG (ter besluitvorming)
Mevrouw Baars geeft een toelichting op de keuze van de organisatiestructuur.
Ten tijde van het verbeterplan is gekozen voor een tijdelijke aanpassing in de
organisatiestructuur door het aanstellen van een hoofd primair proces en een
directiesecretaris. Vanwege de tijdelijkheid heeft de OR geen rol gehad in de
wijziging, afgesproken is destijds dat de structuur geëvalueerd zou worden en
de OR een rol heeft bij de besluitvorming. Dit is onlangs gebeurd. Er is gekozen
voor een voortzetting van de huidige structuur.
De heer Wierenga vraagt of een structuur met 6 teamleiders voldoende plat is en
wat de rol van het afdelingshoofd Ondersteuning is. Ook vraagt hij welke
disciplines in het team Advies actief zijn.
Mevrouw Baars licht toe dat de ervaring is dat de span of control maximaal 25
teamleden is en dat betekent in het primair proces 6 teamleiders. Op deze
manier wordt er gestreefd naar korte lijnen tussen teamleiders en het team in
een zo plat mogelijke organisatiestructuur (in 3 stappen bij de directeur).
Onder het afdelingshoofd ondersteuning (bedrijfsvoering) valt P&O, IT, Financien
en control, facilitair en secretariaat en hier hebben de afzonderlijke disciplines
geen extra teamleider. De span of control is daar vergelijkbaar wat betreft eigen
medewerkers.
In het team Advies werken inhoudelijk juridische adviseurs en lucht- en
geluidsspecialisten.
De heer Bolding heeft twee vragen: Hoe organiseer je dat in het primair proces
een zorgvuldige afweging kan worden gemaakt voor het verstrekken van
vergunningen en in het latere stadium handhaving?
Hebben gemeenten een vast aanspreekpunt bij de ODG?
De heer Klijn vertelt dat VVL en T&H nu gescheiden werkvelden zijn, de dubbele
pet op persoonsniveau is er niet meer. Binnen sommige teams zijn beide
disciplines actief. Naast dat de formele scheiding van belang is, is er ook een
opgave om vergunningverlening en toezicht beter op elkaar af te stemmen.
De heer Bolding benadrukt dat het belangrijk is om te blijven volgen wat
vergunbaar is en of de spanning tussen vergunning en handhaving nog
hanteerbaar blijft in dit model.
De heer Klijn geeft aan dat dit een terechte vraag is en mevrouw Baars vult aan

2

dat we als ODG altijd kritisch moeten blijven kijken naar de werkprocessen. Ook
omdat onze omgeving verandert (o.a. wetgeving).
Voor wat betreft de aanspreekpunten voor gemeenten geeft mevrouw Baars aan
dat de contactgegevens van alle teamleiders en accountmanagement zijn
gedeeld met de regisseurs van de betrokken gemeenten.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van het advies van de Ondernemingsraad
d.d. 7 januari 2019 en stemt in met het ‘Organisatiereglement en directiestatuut
Omgevingsdienst Groningen'.
Resultaten MTO en KTO (ter informatie)
Mevrouw Baars geeft een toelichting op de resultaten van het MTO en KTO. De
vorige meting was november 2017, deze meting was in november 2018 en we
zijn blij met de resultaten. Wat opvalt, is dat de score op samenwerking tussen
de teams achteruit is gegaan. 2019 is al eerder uitgeroepen tot het jaar van de
samenwerking en de medewerkers zien dus het belang hiervan.
De resultaten zijn openbaar en kunnen worden gedeeld met raden en staten
indien gewenst.
De heer Wierenga geeft aan dat hij het een mooi overzicht vindt. Wat hem
opvalt, is dat de twee kritiekpunten van bedrijven op het gebied van
deskundigheid en flexibiliteit niet expliciet zijn opgenomen in de lijst van 'wat
gaan we doen?'. Op advies van de heer Wierenga zal dit nog aan worden gevuld
voor een helder beeld aan de raden en Staten.
Samenstelling DB/AB n.a.v. gemeentelijke herindeling (inclusief portefeuilles DB)
(ter besluitvorming)
Mevrouw Baars geeft aan dat met het oog op de herindelingen is gekeken naar
de samenstelling van het DB en AB. We stellen voor om het DB te vormen zoals
beschreven en komen nog met een definitief voorstel voor de invulling van het
DB.
De heer Van Mannekes vraagt waarom het Dagelijks Bestuur in aantal bijna even
groot is als het Algemeen Bestuur en of het wellicht een mogelijkheid is om
terug te gaan naar een Dagelijks Bestuur van 3 leden.
De heer Rijzebol geeft aan dat een Dagelijks Bestuur formeel niet meer dan de
helft van de leden van het Algemeen Bestuur mag tellen en niet minder dan drie.
Om de stabiliteit en continuïteit te waarborgen in de organisatie en de met het
oog op gemeentelijke herindelingen is er gekozen om 6 leden te benoemen in
het Dagelijks Bestuur tot 2021. Bij de keuze van leden wordt rekening gehouden
met deskundigheid, betrokkenheid, ervaring en geografische ligging.
Het Algemeen Bestuur wil niet vooruitlopen op wijzigingen in 2021, dat
beslispunt vervalt.
Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de wijziging in samenstelling van het
Algemeen Bestuur.
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Het Algemeen Bestuur draagt het Dagelijks Bestuur op uit de gemeenten Het
Hogeland, Westerkwartier en Groningen twee nieuwe Dagelijks Bestuursleden
voor te dragen.
Ingekomen stukken
Herindelingsontwerp: samenvoeging gemeenten Delfzijl-AppingedamLoppersum (ter informatie)
Geen opmerkingen.
Brief gemeente Westerkwartier (ter informatie)
Geen inhoudelijke opmerkingen.
Inhoudelijk onderwerp
Zeer Zorgwekkende Stoffen
De heer Klijn geeft een presentatie over het onderwerp ZZS. Dit zijn chemische
stoffen die gevaarlijk zijn voor mens of milieu omdat ze kankerverwekkend zijn,
de voortplanting verstoren of zich ophopen in de voedselketen. De stof GenX is
bekend uit de media naar aanleiding van incidenten bij het bedrijf Chemours in
Dordrecht. Er is een lijst van stoffen, deze is aan wijzigingen onderhevig. De
provincies hebben afgesproken met de staatssecretaris te inventariseren welke
stoffen bij provinciale bedrijven worden uitgestoten. Bedrijven zijn wettelijk
verplicht om elke 5 jaar te evalueren hoe de uitstoot verminderd kan worden.
De heer Bolding vraagt wat voor gevolgen dit project zal hebben op andere
taken van de ODG. Het bestuur concludeert dat de huidige taken niet in gevaar
mogen komen door het project ZZS, de ODG blijft hier alert op.
Mevrouw Baars geeft aan dat er nog een Plan van Aanpak ZZS wordt opgesteld in
een samenwerking tussen de drie noordelijke omgevingsdiensten en de drie
noordelijke provincies, deze zal ter kennisname met het bestuur worden
gedeeld.
Agenda
Termijnagenda (ter informatie)
4.

Rondvraag
De heer Huizing vraagt wat er is afgesproken over de bijeenomsten van raden &
Staten.
Mevrouw Baars licht toe dat het de bedoeling is om 5 bijeenkomsten te houden
om alle raads- en Statenleden in staat te stellen om aanwezig te zijn.
Onderwerpen zijn de begroting 2020 en de stand van zaken bij de ODG. Als er
op andere momenten behoefte is om een nadere toelichting in de raad te geven
of in gesprek te gaan, dan horen we het graag.
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.

De voorzitter,

De secretaris,

De eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaatst op vrijdag 29 maart om 09.3011.30 uur uur op het provinciehuis Groningen.
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