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1.

Opening, mededelingen en vaststelling agenda.
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. AB is akkoord dat de
vergadering wordt opgenomen. De agenda wordt vastgesteld. Er zijn de volgende mededelingen:
•

•

Onder de Omgevingswet gaat een aantal bodemtaken van de provincie over naar
gemeenten. De provincie is aan het inventariseren bij gemeenten over hoe dit
vormgegeven kan worden. Eerste beeld is dat continuïteit en kwaliteit voorop moeten
staan. De denklijn is om e.e.a. centraal te organiseren. De provincie komt nog met een
voorstel.
Ten aanzien van externe veiligheid is een voorstel ingediend voor de raad om middelen
beschikbaar te stellen ten behoeve van externe veiligheid, waarbij een onderverdeling is
gemaakt tussen middelen voor de ODG en de Veiligheidsregio. In het VTH platform is
aangegeven dat deze middelen niet voor de Veiligheidsregio's bedoeld zijn; daarom zijn
de raadsbesluiten nog niet genomen. De ODG zal hangende de discussie blijven uitgaan
van de verhoging van deelnemersbijdragen en haar bijbehorende inzet op externe
veiligheid.

•

Mw. Dijkstra vraagt in hoeverre alle zaken die in het bestuur worden behandeld, vooraf
ook goed met de ambtenaren worden besproken. Mw. Baars geeft aan dat dit het geval
is, in de vorm van de regisseurs die het eerste aanspreekpunt zijn voor de ODG
(individueel of in het VTH platform). Zij hebben ook als taak om te zorgen dat iedereen
binnen hun organisatie betrokken wordt.

2.a. Concept verslag 8 oktober 2020.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
2.b. Concept verslag 19 november 2020.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.

Terugkoppeling eerste bestuurlijke gesprekken financieringsmodel
Dhr. Boersma en Erika Hulst (ODG) hebben negen van de elf gesprekken over de uitkomsten van
het financieringsmodel en de zachte landing gevoerd. Het zijn constructieve gesprekken met
twee hoofdonderwerpen; termijn voor de zachte landing en de impactanalyse basistaken. De
termijn voor zachte landing varieert momenteel van nul tot vijf jaren. Over de basistaken wordt
van gedachten gewisseld over een gefaseerde invoering. Met gemeente Westerkwartier en
gemeente Groningen zijn er nog extra overleggen op ambtelijk en bestuurlijk niveau in
december en januari. Dhr. Boersma geeft aan dat hij met het AB-voorstel van 5 februari 2021
recht wil doen aan de inbreng van alle gemeenten.

3.a Samenstelling DB/AB
De voorzitter geeft een korte inleiding op het voorstel. Daarbij geeft hij aan dat het DB graag een
verkenning doet naar een andere/kleinere samenstelling om de betrokkenheid van een ieder te
vergroten en een slagvaardig DB te bevorderen. Dhr. Engelkens vraagt wat hier precies mee
bedoeld wordt.
Mw. Baars geeft aan dat in het DB besproken is dat je met een relatief groot DB het risico loopt
dat het AB zich meer op afstand zou kunnen voelen. De voorzitter vult hierop aan dat de
betrokkenheid als zeer goed wordt ervaren. Dhr. Huizing geeft aan blij te zijn met de verkenning
van de invulling van het DB.
3.b Termijnagenda DB/AB
Wordt vastgesteld.
3.c Samenvatting Zomertour 2020
Wordt voor kennis aangenomen. Mw. Baars geeft aan dat het DB heeft gevraagd naast de
zomertour ook een wintertour toe te voegen. De ODG komt met een voorstel.
3.d Najaarsnota 2020
Mw. Baars geeft aan dat dit de stand van zaken is gebaseerd op de cijfers van de eerste 8
maanden. Op basis hiervan is de verwachting dat de opgaven gerealiseerd kunnen worden en dat
we rond de nullijn eindigen. Er zijn de volgende vragen:
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•

Mw. Dijkstra vraagt hoe de 259.000 aan de reserves worden onttrokken. In de
bijgestelde begroting is na verwerking van de najaarsnota 816.000 aan de reserves
onttrokken. In hoeverre worden de structurele lasten aan de reserves onttrokken en
heeft dat invloed op het weerstandsvermogen?

•

Dhr. Engelkens heeft een vraag over de onttrekking van de reserves met een bedrag van
€ 114.000.

•

Mw. Chakor geeft aan dat er nog geen besluit is genomen voor het invoeren van het
nieuwe financieringsmodel per 1 januari 2022. Daarnaast zijn de bedragen
verwachtingen en weten we het eindresultaat nog niet.

De voorzitter geeft het woord aan dhr. Bolt, die aangeeft dat de ODG geen dekking voor
structurele kosten met incidentele baten opneemt. Als er reserves vrijkomen is dat van tevoren
afgesproken. De € 114.000 is een afspraak uit het verleden als korting op de
deelnemersbijdrage. Afgesproken wordt dat dhr. Bolt een specificatie aanlevert aan
Westerkwartier.
Het AB stemt, met de gemaakte opmerkingen, in met de najaarsnota.
3.e Besluit overdracht taken WO DEAL
Mw. Baars geeft antwoord op een vooraf gestelde vraag: in de annotatie staat dat de
deelnemersbijdrage rond de 500.000 wordt opgehoogd, wat is het precieze bedrag. Voor 2021
is het 512.000.
Het Besluit overdracht taken WO DEAL wordt vastgesteld.
3.f Capaciteit Primair Proces
Mw. Baars licht toe wat er speelt in de organisatie. Voor het jaar 2021 ligt er een grote opgave
door voorbereidingen op alle ontwikkelingen die op ons af komen. Het is mogelijk dat we
daardoor de jaaropdrachten niet helemaal kunnen vervullen. Wij houden contact met de
regisseurs hierover.
Dhr. Engelkens geeft aan dat het niet duidelijk is wat de € 80.000 aan extra bouwtaken zijn;
waarom betalen wij dat collectief?
Mw. Baars geeft aan dat dit het verschil is tussen als je iemand in dienst neemt of als je iemand
inhuurt voor het komende jaar. Vooruitlopend op de Wkb neemt de ODG op dit onderdeel geen
nieuwe mensen in dienst, omdat er een kans bestaat die dan te moeten ontslaan (ten laste van
het collectief). Daarom is de keuze gemaakt deze lasten ook door het collectief te laten dragen.
Mw. Chakor geeft aan dat dit onderwerp graag met het AB te bespreken, omdat de omvang fors
is. Daarbij heeft zij de vraag in hoe we kunnen werken aan een efficiencyslag.
De voorzitter geeft aan dat het altijd efficiënter kan, maar dat wij onze uiterste best doen. Er zijn
altijd dingen die wij anders, beter kunnen doen, wij moeten scherp blijven. Mw. Baars geeft aan
dat de ODG in een krap jasje zit, dat past bij de financiële situatie van onze deelnemers.
Efficiëntie en kwaliteit belangrijke speerpunten waar de ODG continue mee bezig is en kansen
pakt om dit te verbeteren. Het nieuwe financieringsmodel geeft ook meer aanknopingspunten
om dat te monitoren.
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Mw. Dijkstra geeft aan dat zij aansluit bij de woorden van Mw. Chakor. Zij vraagt of de
inschatting voor komend jaar is en of dit in het financieringsmodel is opgenomen. Mw. Baars
geeft aan dat de inschatting voor 2021 vanwege het incidentele karakter niet opgenomen is in
het financieringsmodel.
Dhr. Wierenga geeft aan dat hij merkt dat de ODG werkt aan efficiëntie.
Het AB heeft kennisgenomen van capaciteit primair proces.
3.g Samenvatting najaar rapportage 2020
Wordt voor kennisgeving aangenomen.
3.h DVO 2021
Wordt vastgesteld
3.i Mandaat- en Ondermandaatregeling
Wordt vastgesteld.
4.

Rondvraag
•

De voorzitter bedankt namens het bestuur en de organisatie, Mevr. van der Tuin, dhr.
Prins en dhr. Menninga voor hun inzet en betrokkenheid in het AB. Mevr. Van der Tuin
en dhr. Prins reageren hier kort op en blikken terug op hun periode in het AB. Voor dhr.
Menninga is het nog niet duidelijk of hij naar aanleiding van de portefeuilleverdeling in
Eemsdelta, terugkeert in het AB.

•

Dhr. Huizing geeft aan dat we van afgelopen periode hebben kunnen ondervinden dat
sommige AB vergaderingen heel goed digitaal kunnen, maar dat voor sommige
onderwerpen een fysieke bijeenkomst zeer te prefereren is. De voorzitter zegt toe om
als de maatregelen dat weer toelaten, bij elke vergadering te bepalen of het fysiek of
digitaal kan.

•

Dhr. Borgesius geeft aan dat er een circulaire is rondgestuurd over het Carbid. Op welke
manier gaat de ODG hierop handhaven?
Dhr. Klijn geeft aan dat samen met collegadiensten gekeken is waar het risico zit. Op
hoofdlijnen is afgesproken dat er controles zijn bij vuurwerk verkooppunten en
opslagpunten. En daar waar een gerichte aanleiding is, gaat de ODG controleren.
Desgevraagd geeft dhr. Klijn aan dat de samenwerking met de veiligheidsregio goed
loopt.

•

Mw. Baars heeft nog een opmerking betreft het overleg financieringsmodel met
gemeente Westerkwartier; er is in het college mogelijk de behoefte om de raad eerder
dan 5 februari te informeren met nadere informatie. Zoals het er nu naar uit ziet, moet
er nog gerekend worden aan de financiële vertaling van enkele scenario's en kan de raad
mogelijk wel tegelijk met de andere raden geïnformeerd worden.

•

Mw. Dijkstra geeft aan dat het overleg ambtelijk en bestuurlijk nog loopt, en dat het
moment van informeren van de raad daar ook onderdeel van is. De voorzitter
concludeert dat de intentie nog steeds is om het moment van informatie aan raden met
elkaar af te stemmen binnen het AB.
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•

Voorzitter geeft aan dat wij aan het einde zijn gekomen van een heel bijzonder jaar. Wij
hebben het jaar als ODG goed kunnen volbrengen en hopen dat wij weer in de toekomst
in het normale terugkomen, en elkaar weer kunnen ontmoeten. Voorzitter wenst
iedereen het beste.

De voorzitter wenst iedereen hele fijne feestdagen en een plezierige jaarwisseling. Voorzitter sluit de
vergadering.

De voorzitter,
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De secretaris,

