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Toelichting advies

Voorgesteld besluit:
1. Instemmen met de overdracht van de milieutaken van de gemeente Eemsdelta naar de Omgevingsdienst Groningen per 01-012021;
2. Het besluit tot overdracht van de milieutaken naar de ODG als actieve informatie ter beschikking stellen aan de raad.

Gewijzigd besloten:

Besproken met de portefeuillehouder(s) ?
wethouder van ter Tuin

Overleg gevoerd met en/of advies gevraagd van:
Loppersum en Delfzijl

Aanleiding, toelichting, argumenten en eventuele alternatieven

Op 19 mei 2020 heeft u in een vergadering van de gezamenlijke colleges een voorgenomen besluit genomen om het volledige
milieutakenpakket over te dragen aan de Omgevingsdienst Groningen (ODG) per 01-01-2021. Hierna heeft de Werkorganisatie DEALgemeenten (WO-DEAL) het initiatief genomen in de gesprekken met de ODG, welke geleid heeft tot een uitgewerkt voorstel zowel op
personeels- als financieel gebied. Op 20 oktober 2020 is het voorgenomen besluit in een vergadering van de gezamenlijke colleges definitief
bekrachtigd.

Aanpak, uitvoering en voortgang

Uit de businesscase met de ODG komt naar voren dat de ODG bereid is om deze taken voor de gemeente Eemsdelta uit te voeren. Er zijn
afspraken gemaakt over welke taken dit zijn en de personele consequenties hiervan. Met de overdracht van de taken is 4,73 Fte gemoeid. De
mensen die het betreffen, zijn inmiddels op de hoogte gesteld. Er volgen nog gesprekken tussen de ODG, deze medewerkers en
personeelszaken om deze overgang voor de medewerkers vlekkeloos te laten verlopen. Het Algemeen Bestuur van de WO-DEAL heeft hier
op 10 september 2020 mee ingestemd. In de voorlegger overdracht milieutaken WO-DEAL die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd, treft u
onder andere een beschrijving van de dienstverlening en de onderbouwing van de kosten aan.

Juridische consequenties

Duurzaamheid

Burger- en overheidsparticipatie

Herindelingstoets

Dit collegevoorstel valt niet onder het Arhi-toezicht en leidt niet tot nieuwe uitgaven, verhoging van bestaande uitgaven, verlaging van
bestaande inkomsten of tot vermindering van vermogen. Dit voorstel is afgestemd met de afdeling Financieel Beleid. Onderhavig voorstel is
opgesteld in Eemsdelta verband en in samenwerking met de WO-DEAL. Het voorstel is reeds besproken en bekrachtigd in de vergadering
van de gezamenlijke colleges van 20 oktober 2020.

Kosten, baten en dekking
Structurele kosten

Met de overdracht van de milieutaken is een bedrag gemoeid van € 512.000 in 2021, oplopend tot € 517.500,- in 2025. De kosten van de
structurele uitvoering door de ODG zijn hoger dan de kosten die de gemeente Eemsdelta aan de WO-DEAL verschuldigd was. Dit verschil
ontstaat door een andere toerekening van overheadkosten, waardoor de kostprijs van de dienstverlening hoger lijkt. Overige verschillen met
de businesscase van december worden veroorzaakt door een actualisatie van de verwachte loonkosten in verband met het treffen van
arbeidsvoorwaardelijke regelingen die niet mee overgaan en het opnemen van diverse contractuele verplichtingen die niet binnen de scope
van de businesscase vielen, maar wel van belang zijn met oog op de beoogde ontmanteling van de WO-DEAL.
Incidentele kosten
In 2020 zijn enkele incidentele kosten geraamd om de transitie te realiseren. Deze incidentele kosten zijn gelegen in de transitie van
personeel en systemen. - Personele transitie: In het kader van de personele transitie worden verlofregelingen met geplaatste medewerkers
afgekocht. - Overdracht van systemen: Om op 1 januari 2021 de volledige milieutaken te kunnen uitvoeren dienen enkele systemen en
gegevens bijgewerkt en overgedragen te worden van de WO-DEAL naar de ODG. Dit ziet op wijzigingen en uitbreiding van het locatiebestand,
migratie lopende zaken naar nieuwe gemeente, afstemmen processen, nieuwe sjablonen etc. In 2020 wordt verder besproken hoe
omgegaan dient te worden met de lopende projecten van de WO-DEAL voor de gemeenten Het Hogeland, Delfzijl, Appingedam en
Loppersum. Vooralsnog worden hier geen incidentele kosten voor gerekend.
Totale bijdrage ODG
Het bedrag van € 512.000,- betreft enkel de werkzaamheden die met de overdracht van de extra milieutaken zijn gemoeid. De gemeente
Eemsdelta nam op grond van de wet al het verplichte basistakenpakket af bij de ODG voor een bedrag groot € 728.000,- in 2021. De totale
bijdrage aan de ODG voor de uitvoering van het volledige milieutakenpakket bedraagt € 1.240.000,-. In de begroting van Eemsdelta 2021 is in
dit bedrag voorzien. Dit voorstel is afgestemd met het team Financiën.

Communicatie aanpak

Na een positieve besluitvorming in de drie colleges zal de ODG op de hoogte worden gebracht van uw besluit en gevraagd worden de
praktische uitvoering in gang te zetten.

