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Inleiding
In herindelingsontwerp en -advies hebben de besturen van de nieuw te vormen gemeente Eemsdelta en
Het Hogeland gekozen voor uitvoering van de VTH taken in eigen beheer. Deze taken worden nu
uitgevoerd door de GR WO DEAL (en ook voor een aantal andere gemeenten voeren zij taken uit). Met deze
keuze, gecombineerd met de aankomende herindeling, ligt opheffing van de GR WO DEAL per 1 januari
2021 voor de hand.
De gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum en de voormalige gemeente Eemsmond (nu Het
Hogeland) hebben tot 1 januari 2021 milieutaken ondergebracht bij de werkorganisatie DEAL. De
werkgroep VTH taken heeft geadviseerd om de optie te verkennen de milieutaken onder te brengen bij de
ODG. De reden is de kwetsbaarheid: dat is op dit moment al het geval; na verdeling tussen de gemeenten
Het Hogeland en Eemsdelta i.o. geldt dat zeker.
Opdrachtformulering
Op 18 november 2019 hebben mevr. Baars en mevr. Hulst (ODG) een gesprek gevoerd over de gewenste
verkenning met dhr. Aalderink (WO DEAL) en dhr. Bakker (voorzitter werkgroep VTH taken). De opdracht
is als volgt geformuleerd door dhr. Bakker:


Stel een business case op waarin de ODG een voorstel uitwerkt voor het uitvoeren van de
milieutaken van de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Loppersum (toekomstig Eemsdelta)en doe
een voorstel voor de inzet die nu door WO Deal wordt gepleegd voor Het Hogeland.

Uitgangspunten opdracht


Opdrachtgever is het bestuur van WO DEAL



Opdrachtnemer is dhr. Bakker, als voorzitter van de werkgroep VTH taken



Dhr. Aalderink verzorgt eventuele communicatie met medewerkers van WO DEAL



Besluitvorming over dit onderwerp wordt voorbereid onder leiding van Henk Bakker, die
rapporteert aan het bestuur van WO Deal en waar nodig aan de Stuurgroep Herindeling Eemsdelta.

Uitgangspunten ODG voor deze opdracht


Besluitvorming over business cases vindt plaats in het Algemeen Bestuur van de ODG, doorgaans
in twee stappen (voorgenomen en definitief besluit), en volgens de lijnen die in eerdere business
cases zijn gehanteerd.



De ODG voert op een uniforme wijze haar taken uit. Dit doet zij aan de hand van vier
takenpakketten (basis, milieu, Wabo en Brzo). Eventuele overname van milieutaken zal conform
de definitie van het takenpakket zijn, zoals die bij de ODG geldt en voor andere gemeenten ook
wordt uitgevoerd door de ODG.



Het dienstverleningsniveau van de ODG is vastgelegd in de Producten en Diensten Catalogus
(PDC). Bij de uitvoering van de taken worden de vigerende landelijke kwaliteitscriteria in acht

genomen. Wat betreft de verantwoording volgt de ODG de planning & control cyclus zoals
afgesproken in de Gemeenschappelijke Regeling.


De ODG kan - indien gewenst - specialistische taken of maatwerk afspraken uitvoeren mits dit
structureel bij de ODG wordt ondergebracht. Op deze wijze kan de ODG door middel van het
inzetten van vast personeel en het inbedden van processen in de organisatie een robuuste
uitvoering garanderen.

Aanpak


De ODG zal begin december een ruwe schets opleveren, ter bespreking in de werkgroep VTH die
op 11 december gepland staat. Deze ruwe schets zal met een DB lid worden afgestemd.



Vervolgens levert de ODG de business case op aan het bestuur van WO DEAL.



Het streven is om eind januari een uitspraak van de individuele colleges te ontvangen ten aanzien
van het vervolg. Op deze wijze is er voldoende tijd om eventuele gevolgen te effectueren. Dit geldt
met name ten aanzien van ontvlechting van WO DEAL in zijn geheel en waar van toepassing voor
de eventuele overgang van milieutaken naar de ODG.



Indien een college besluit tot het in principe afnemen van het milieutakenpakket bij de ODG, wordt
door de ODG in samenwerking met de betreffende deelnemer een specifieke business case
uitgewerkt.

