ALGEMEEN BESTUUR
VERSLAG Telefonische VERGADERING 26 maart 2020
Aanwezig:

Omgevingsdienst Groningen, de heer K. Bolt

Provincie Groningen, de heer IJ. Rijzebol

Omgevingsdienst Groningen, de heer A. Klijn

(Voorzitter)

Omgevingsdienst Groningen, de heer G. Scholing

Gem. Oldambt, mevrouw L. Broekhuizen

Omgevingsdienst Groningen, mevrouw N. Baars

Gem. Stadskanaal, de heer G. Borgesius
Gem. Loppersum, de heer P. Prins

Afwezig:

Gem. Midden Groningen, de heer J.J.

Gem. Appingedam, mevrouw L. van der Tuin

Boersma

Gem. Delfzijl, de heer J. Menninga

Gem. Veendam, de heer B. Wierenga

Gem. Pekela, de heer J. van Mannekes

Gem. Groningen, mevrouw G. Chakor

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

Gem. Westerwolde, de heer B. Huizing
Gem. Westerkwartier, mevr. G. Dijkstra-Jacobi
Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
Dhr. Rijzebol opent de telefonische vergadering om 9.30 en stelt de agenda vast.
Dit is de eerste vergadering van dhr Rijzebol als nieuwe voorzitter van het AB. Voor
de gemeente Delfzijl is dhr Menninga aangetreden als nieuw bestuurslid, hij zal ook
Dhr Rijzebol opvolgen als lid van het DB.
Mw Van der Tuin heeft zich afgemeld.
(Dhr Van Mannekes kon niet inbellen bleek na de vergadering)
Mededelingen:
Mevr. Baars is vanwege verkoudheidsklachten afwezig en dhr. Klijn vervangt haar.
Dhr. Klijn meldt dat de ODG, als onderdeel van de gemeentelijke organisaties,
ingezet kan worden met betrekking tot toezicht en handhaving van de
noodverordening rondom COVID-19. Met de regisseurs wordt dit nader
gecommuniceerd.
Het secretariaat van de ODG vraagt aan de AB-leden uit wie de formele vervanger
is, aangezien er de laatste tijd wijzigingen zijn geweest.
Er zijn geen verdere opmerkingen over de agenda en deze wordt vastgesteld.
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ACTIE

2.

Conceptverslag 16 januari
Het verslag wordt vastgesteld.

3.

Te behandelen stukken
Financiën
3a) Begroting 2021
Dhr. Bolt licht kort de begroting toe. Een aantal ontwikkelingen (bv rondom
consequenties Omgevingswet) zijn nu nog niet bekend en kunnen daarom niet
geraamd worden. Inzet is om diverse toekomstige begrotingswijzigingen te zijner
tijd te bundelen en in één keer voor te leggen.
Dhr Wieringa heeft een aantal opmerkingen al voorafgaand besproken, een van de
vragen is waarom leidt de herindeling Eemsdelta tot een begrotingswijziging? Dhr.
Klijn geeft aan dat kosten die voortkomen uit de herindeling voor de betreffende
gemeenten zelf zijn, dit leidt dan tot een begrotingswijziging op basis van een
business case.
Mevr. Dijkstra-Jacobi geeft aan dat een aantal risico's en consequenties niet zijn
meegenomen. Echter, wanneer deze wel bekend worden, dienen deze tijdig te
worden voorgelegd aan de bestuurders. Dit wordt toegezegd.
Dhr Prins vraagt of het resultaat van de jaarrekening nog kan leiden tot een
begrotingswijziging. Dhr Bolt geeft aan dat de jaarrekening volgende week
besproken wordt in het Dagelijks Bestuur. De jaarrekening laat een bescheiden
positief resultaat zien, dit kan leiden tot een begrotingswijziging.
De begroting 2021 wordt vastgesteld en kan worden verzonden naar de colleges
van B&W en GS en naar raden en staten.
3b) Controleplan en normenkader
Het controleplan en normenkader wordt vastgesteld.
Financieringsmodel
3c) Uitstel financieringsmodel
Het AB neemt kennis van uitstel van het financieringsmodel.
Mevr. Broekhuizen wil een aantal aandachtspunten meegeven. Besluiten over de
verdeling van de basistaken zijn van invloed op de deelnemersbijdrage bij invoering
van het financieringsmodel. Daarnaast brengt de komst van de Omgevingswet een
verschuiving van het begrip inrichtingen naar het begrip milieubelastende
activiteiten (Mba's), wordt daar rekening mee gehouden? Verder geeft mevr.
Broekhuizen aan dat de gewijzigde GR nog niet door iedereen is vastgesteld.
Mevr. Broekhuizen en Dijkstra-Jacobi vragen of de werkgroep basistaken een rol
houdt.
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Dhr. Klijn herkent de aandachtspunten. De verschuiving van inrichtingen naar Mba's
is bekend en wordt meegenomen in de bouwstenen voor het financieringsmodel.
De werkgroep basistaken blijft betrokken, dit komt onder agendapunt 3e terug.
Primair proces
3d) Uniform VTH beleid en frequenties
Het AB stelt het beleid vast.
Dhr. Klijn meldt dat dit een van de bouwstenen van het nieuwe financieringsmodel
is en complimenteert de deelnemers die aan het voorstel hebben gewerkt.
3e) Basistaken (aangepaste besluitvorming)
Op de oorspronkelijke agenda zou dit agendapunt een besluitvormend karakter
hebben. Echter, dit punt wordt nu inventariserend besproken. De ambtelijke
gevolgen worden eerst in kaart gebracht en het DB zal vervolgens een vervolgstap
voorbereiden.
Mevr. Chakor stelt voor om in het DB nader in te gaan op kansen en zorgen die er
zijn, en benadrukt het betrekken van de werkgroep basistaken.
Dhr. Klijn vertelt dat vervolg-overleggen met de werkgroep zijn gepland.
Dhr. Rijzebol onderstreept dat wanneer het AB een besluit over basistaken neemt,
dit een gedragen besluit moet zijn, het liefste met eenduidigheid. Zorgvuldigheid is
daarom van belang.
Mevr. Broekhuizen geeft aan belang te hechten aan het onderzoeken van financiële
consequenties: "geen taken zonder knaken", zoals de voorzitter van de VNG zegt.
De voorzitter zegt toe dit mee te nemen. Mevr Broekhuizen vindt het gezamenlijk
inventariseren van belang. Daarnaast is de Omgevingswet op onderdelen nog in
beweging, dit kan ook de basistakendiscussie raken, dus dat moet meegenomen
worden. De voorzitter zegt dit toe.
Dhr Wierenga geeft aan de wet voorop te stellen, en vervolgens de financiële
gevolgen met elkaar af te handelen. Mevr Dijkstra-Jacobi geeft aan de ambtelijke
inventarisatie van belang te vinden. Dhr Huizing heeft zorgen over de voortgang
van het proces.
Dhr. Klijn geeft aan dat de impactanalyse de komende weken wordt uitgevoerd. Op
basis daarvan kan worden bekeken wat de consequenties voor deelnemers zijn.
Het AB besluit tot de voorgestelde ambtelijke inventarisatie.
Rondvraag
Dhr. Borgesius vraagt wat er gebeurt met de geplande regiobijeenkomsten voor
gemeenteraden over de begroting. Dhr. Klijn geeft aan dat dit met de griffiers
verder wordt uitgezocht, inzet is om dit in gewijzigde vorm door te laten gaan.
Mevr. Chakor vraagt of de aankomende DB vergadering wellicht toch face-to-face
kan plaatsvinden. Dhr. Rijzebol gaat dit uitzoeken of dit mogelijk is.
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Er zijn geen verdere punten voor de rondvraag.

4.

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.

De voorzitter,

De secretaris,
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