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Ter bespreking

Beschrijving:
De Omgevingsdienst en de deelnemers zijn - naast de reguliere dienstverlening - bezig met de
uitwerking van drie belangrijke sporen: zaakgericht werken, financieringsmodel en de Omgevingswet.
De drie sporen kennen (deels) samenhang. Bestuurlijk is de ambitie uitgesproken om het
financieringsmodel in te voeren met ingang van 2022 en hierbij direct de impact van de Omgevingswet
mee te nemen.
Inmiddels is duidelijk dat de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb)
wordt uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarnaast zijn er in de uitwerking van het financieringsmodel de
nodige stappen gezet en kunnen we inmiddels eerste berekeningen maken. Dit inzicht levert - in
combinatie met het uitstel van de Omgevingswet - een aantal bespreekpunten / keuzes op.
In de notitie wordt ingegaan op de planning van het financieringsmodel, de impact van de nieuwe
invoeringsdatum van de Omgevingswet en de Wkb en de stand van zaken van het financieringsmodel.
De notitie wordt afgesloten met vier bespreekpunten/keuzes:
1. Knip aanbrengen tussen invoering financieringsmodel en de Omgevingswet en de Wkb;
2. Opdrachtgevers adviseren Uitvoering- en Handhavingsbeleid aan te passen, meer risicogestuurd;
3. Volledige inzet ODG als basis voor Jaaropdracht 2021 en werken met ingedikte PDC
4. Tijdspad herverdelingsgesprekken;
Deze notitie is op 2 juni voorbesproken met beide portefeuillehouders, wethouder Boersma en
burgemeester Bolding. Het resultaat van deze bespreking is:
1. Eerste ronde financieringsmodel en herverdeeleffecten in 2020, t.b.v. begroting 2022.
Wijzigingen Omgevingswet/WKB in 2021 uitwerken.
2. De werkgroep Borging procescriteria te vragen om een meer risico-gestuurde aanpak in het
beleid op te nemen. Om dit door te kunnen rekenen dient het resultaat er eind september dit
jaar te liggen. ODG doet op verzoek van beide bestuurders een voorzet aan de werkgroep t.b.v.
snelheid.
3. In de jaaropdracht 2021 worden afspraken gemaakt over de gehele inzet van de ODG (producten
én diensten), zodat de financiële consequenties beter kunnen worden doorgerekend. Daarnaast
wordt gewerkt met een ingedikte PDC.
4. Voor de tweede ronde deelnemersbijdragen, naar aanleiding van de Omgevingswet, besluit het
AB te zijner tijd over de route. Uitgangspunt is een bestuurlijk gesprek over de gevolgen.
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Beslispunten
Het Algemeen Bestuur wordt gevraagd:


Kennis te nemen van deze notitie en de daarin gemaakte keuzes.

Bijlagen:
1. Notitie planning Financieringsmodel en impact uitstel Omgevingswet
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