ALGEMEEN BESTUUR
VERSLAG VERGADERING 10 oktober 2019
Aanwezig:
Gem. Delfzijl, de heer IJ. Rijzebol (voorzitter)

Gem. Westerkwartier, mevr. G. Dijkstra-Jacobi

Gem. Appingedam, mevrouw L. van der Tuin

Provincie Groningen de heer F. Hassert

Gem. Het Hogeland, de heer H.J. Bolding

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw N. Baars

Gem. Loppersum, de heer P. Prins

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw E. Hulst

Gem. Midden Groningen, de heer J.J.

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw M. de Jongh

Boersma
Gem. Oldambt, mevrouw L. Broekhuizen

Afwezig:

Gem. Pekela, de heer J. van Mannekes

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

Gem. Stadskanaal, de heer G. Borgesius

Gem. Groningen, mevrouw G. Chakor

Gem. Veendam, de heer B. Wierenga

Gem. Westerwolde, de heer B. Huizing

Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
De heer Rijzebol opent de vergadering. Verhinderd zijn de heer Brouns van de
Provincie Groningen, de heer Huizing van de gemeente Westerwolde en mevrouw
Chakor van de gemeente Groningen. De heer Brouns zal de komende periode
verhinderd zijn, het AB stuurt hem een bos bloemen.
Mededelingen:
Mevrouw Baars geeft aan dat de ODG toestemming moet krijgen om de gegevens in
het digitaal loket in te zien (t.a.v. informatieplicht bedrijven voor energiebesparing).
De toezichthouders van de Omgevingsdienst voeren voor de meeste deelnemers
een project uit om toezicht te houden bij bedrijven op het voldoen aan de
informatie- en energiebesparingsplicht. Alle gemeenten hebben inmiddels een
toestemmingsformulier gekregen.
Mevrouw Baars meldt dat het huurcontract van het ODG-gebouw afloopt in 2022.
Dat is een onwenselijke periode om te gaan verhuizen, in verband met de
toekomstige ontwikkelingen (denk aan invoering financieringsmodel en
Omgevingswet). De ODG gaat onderzoeken of het huurcontract voor een langere
periode verlengd kan worden. Op deze wijze kunnen er ook lange termijn
investeringen gedaan worden, die op dit moment niet uitkunnen maar wel wenselijk
zijn.

ACTIE

Mevrouw Baars meldt dat agendapunt "Update afbakening basistaken" ter
informatie is.
De agenda wordt vastgesteld.
Rondgaan presentielijst
De aanwezigen tekenen de presentielijst.
2.

Conceptverslag 12 juli 2018 (AB 1922)
Opmerkingen en vragen naar aanleiding van het verslag:
De heer Wieringa was in de veronderstelling dat over de € 319.000 doorschuiven
naar 2020, genoemd in de voorjaarsnota, geen besluit is.
Mevrouw Hulst geeft aan dat dit klopt en dat bij de najaarsnota het AB een besluit
zal nemen.
Mevrouw Baars geeft aan dat het DB goedkeuring heeft gegeven voor het
aangepaste stuk "onderzoek arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid". Naar
aanleiding hiervan meldt zij dat de vakbonden een principeakkoord hebben
gegeven. Definitieve besluitvorming zal einde van dit jaar zijn.
Wat betreft de prijslijst t.a.v. de Landelijke Handhavingsstrategie hanteert de ODG
de landelijke richtlijnen die hiervoor zijn opgesteld. Aangezien de ODG de enige
partij is die hier een taak in heeft, is er de gewenste uniformiteit.
Beoogde datum van invoering financieringsmodel is 1 januari 2021. Dit wordt
aangepast in het verslag. Met deze opmerkingen en wijziging is concept verslag van
12 juli 2019 vastgesteld.

3.

Te behandelen stukken
Financiën
Kadernota 2021(AB 1923)
De heer Mannekes geeft aan bij interne ontwikkelingen of het contract met de
leverancier van LOS verlengd wordt en/of het aan de verwachtingen voldoet.
Mevrouw Baars meldt dat het contract met de leverancier van LOS loopt tot
augustus 2023; het loopt één jaar langer door dan eerder gemeld. Zij geeft aan dat
zij hier blij mee is, omdat de verandering in de zaaksystemen veel vraagt van
medewerkers gedurende een periode waarin al veel van de medewerkers wordt
gevraagd (denk aan nieuw financieringsmodel en Omgevingswet). Er vindt nog
onderzoek plaats t.a.v. het eventueel verder verlengen van het contract. Het advies
wordt aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd.
De heer Prins geeft aan dat inzake de Wet Kwaliteitsborging nog onduidelijk is
welke gevolgen de wet heeft. Hij vermoedt dat deze mager zijn ingeschat. Als de

wet doorgaat, zal het meer consequenties met zich meebrengen. Mevrouw Baars
geeft aan dat zij e.e.a. op dit moment niet kan becijferen. De betrokken deelnemers
en de ODG hebben hiervoor een project opgestart. De ODG heeft wel al
geanticipeerd door in de bouwteams gebruik te maken van flexibele schil, waarmee
het risico op gedwongen ontslagen en daarmee op financiële gevolgen, verkleind is.
De heer Bolding geeft aan dat de Kadernota allerlei ontwikkelingen schetst, maar
dat het wenselijk is deze in verbinding met elkaar te brengen. Dit inclusief een
inzicht in de financiële effecten voor de deelnemers. De heer Bolding wil dat het
bestuur rekening houdt met besluiten die in de gemeenten worden genomen op de
meerjarenbegroting (en dit als ook zodanig in de Kadernota op te nemen). Mevrouw
Baars geeft aan dat de begroting 2020 is vastgesteld, maar dat er gekeken kan
worden hoe de gemeentelijke begrotingen er voor de komende jaren uitzien en hier
rekening mee houden in de komende begrotingen.
Mevrouw Dijkstra sluit zich aan bij de heer Prins, wat betreft de onzekerheid over
de Wet Kwaliteitsborging. Mevrouw Dijkstra geeft aan dat hier helderheid over moet
komen, ook naar de raden toe. Mevrouw Baars meldt dat de ODG altijd bereid is om
stand van zaken door te geven. Mevrouw Baars stelt voor om bij de najaarsnota een
oplegger te maken, die ter informatie door de bestuursleden kan worden
doorgeleid naar de raden.
Mevrouw Broekhuizen sluit zich aan bij de heer Bolding wat betreft de
ontwikkelingen van de Kadernota. Tevens heeft zij in de vorige vergadering een
dringend beroep gedaan heeft om samen te werken (o.a. bij financieringsmodel).
Zij maakt zich zorgen hieromtrent, zij ziet een terugtrekkende beweging bij de
gemeenten. Er is een werkgroep met een aantal deelnemers om samen te werken
aan een voorstel en gezamenlijk advies. Een aantal mensen uit de werkgroep voelt
zich hier niet prettig bij. Afgesproken wordt dat de medewerkers die in de
werkgroep zitten, de vrijheid hebben om in te brengen wat noodzakelijk is. Het AB
vindt het wenselijk dat zaken die aan individuele bestuurders geadviseerd gaan
worden vanuit de eigen organisaties, ook benoemd worden in de gezamenlijke
werkgroep. Vervolgens neemt het Algemeen Bestuur een besluit over een nieuw
financieringsmodel.
Mevrouw Broekhuizen las in hoofdstuk 6 Interne ontwikkelingen dat wij tot 2021
verder gaat met het onderzoek aanbesteding LOS. Mevrouw Broekhuizen vraagt of
er nog financiële consequenties, zijn omdat er een onderzoek gaat plaatsvinden.
Mevrouw Baars meldt dat het gaat over de aanbesteding van het zaaksysteem
aangezien het contract van rechtswege eindigt. Een aanbesteding heeft inderdaad
altijd financiële consequenties, de aanbesteding zelf en het resultaat ervan (nieuw
contract). Dit onderwerp wordt voor het volgend overleg geagendeerd. Het contract
loopt tot en met augustus 2023.

De heer Wieringa stelt voor om de cao consequenties niet in het
weerstandsvermogen op te nemen, maar in de begroting 2021.
Met de opmerkingen die geplaatst zijn stelt het Algemeen Bestuur de Kadernota
vast.

Financieringsmodel (AB 1924)
Mevrouw Baars meldt dat de gemeentesecretarissen meer tijd nodig hebben om een
advies voor te bereiden, waardoor het voorstel ingebracht wordt in het Algemeen
Bestuur op 13 december 2019. Er wordt daarnaast een analyse van de stand van
zaken randvoorwaarden uitgevoerd.
De heer Bolding vraag waarom er zo hard wordt gestreefd naar de implementatie
van het nieuwe financieringsmodel 1 januari 2021. Mevrouw Baars geeft aan dat de
oorspronkelijke implementatie in 2019 was voorzien. Haar voorganger vond dat
niet verantwoord. Er is op dat moment met het bestuur besloten om de invoering
per 1 januari 2021 te laten zijn, indien de realisatie van de randvoorwaarden dat
toelaat. De voorzitter besluit om dit onderwerp in zijn geheel (t.a.v.
invoeringsdatum en financieringsmodel) in te brengen op Algemeen Bestuur van 13
december.
Update afbakening basistaken (AB1925)
Mevrouw Baars heeft vanuit het Dagelijks Bestuur de opdracht gekregen om de
werkgroep uit te breiden en alle vragen te onderzoeken. Haar advies als secretaris
van het bestuur zal altijd luiden: "Houd je aan de wet". De voorzitter neemt hier
akte van en stelt dat wordt gewacht met bespreking tot de werkgroep met advies
komt.
Omgevingswet
Van KokxDeVoogd zijn Harm Borgers (inhoudelijk expert), Elise van Leest
(programmamanager ODG) en Jorn Mulder (programmasecretaris ODG) aanwezig
om het Algemeen Bestuur bij te praten over de Omgevingswet. Harm Borgers geeft
een presentatie over de betekenis van de Omgevingswet voor omgevingsdiensten
per 1 januari 2021. Vanaf deze datum bevindt ook de ODG zich in een nieuwe
werkelijkheid. De Omgevingswet biedt een kans om de omgevingsdiensten met
haar huidige takenpakket door te ontwikkelen. Ook de bevoegde gezagen en de
andere Groningse uitvoeringsdiensten beraden zich momenteel op hun nieuwe
taken onder de nieuwe wetgeving. De ODG ontkomt er daarom niet aan om na te
denken over haar rol in relatie tot de ketenpartners. Dhr. Bolding doet het verzoek
om hier als Algemeen Bestuur ook over na te denken; wat zou de rol van de ODG
moeten zijn t.a.v. de Omgevingswet? En hoe kun je kijken naar fasering? In het
Algemeen Bestuur van 13 december wordt deze discussie voortgezet.
De sheets worden onder de Algemeen Bestuursleden verspreid.

4.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

De voorzitter,

De secretaris,

