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Beschrijving:
Inleiding
Naar aanleiding van het vertrek van dhr. Boersma als gevolg van zijn pensionering, bestaat het DB
momenteel uit vier leden.
In de vergadering van het AB op 11 december 2020 is besloten om het DB uit vijf leden te laten
bestaan. Een stevige bestuurlijke verankering in het DB, gezien de ontwikkelopgaven. Continuïteit en
ervaring zijn van groot belang nu de dienst zich voorbereidt op het nieuwe financieringsmodel en de
implementatie van de Omgevingswet. In de vergadering is afgesproken dat het DB de samenstelling
van het DB gaat verkennen ten behoeve van betrokkenheid van alle bestuursleden en slagvaardigheid
van het DB. Deze verkenning is voorzien in het voorjaar van 2022 (was 2021).
Voorstel
Op grond van het bepaalde in artikel 21 van de Gemeenschappelijke Regeling vindt de aanwijzing van
een nieuw lid van het DB ter vervulling van een plek die tussentijds is opengevallen, plaats binnen twee
maanden na het tijdstip waarop de vacature is ontstaan. Een opvolger wordt, conform artikel 20 van de
Gemeenschappelijke Regeling, door en uit het AB gekozen.
De voorkeur gaat ernaar uit om de vrijgekomen plek op te vullen vanuit de gemeente MiddenGroningen, zodat het DB een evenwichtige spreiding over het werkgebied van de Omgevingsdienst en
de ingebrachte takenpakketten kan behouden. Komend voorjaar, na de verkiezingen, kan dan de
verkenning naar de gewenste samenstelling en portefeuilleverdeling plaatsvinden.
Vanuit de gemeente Midden-Groningen is een nieuwe wethouder- Dhr. De Jong- aangewezen voor
het AB van de ODG. Voorgesteld wordt om dhr. De Jong aan te wijzen voor het DB.

Portefeuilleverhouding Dagelijks Bestuur
Sinds 2018 werkt het DB met zgn. portefeuilles. Dat is nu redelijk beperkt, en onderwerp van de
verkenning dit voorjaar. Voorstel is om de portefeuille HRM bij Midden Groningen te blijven beleggen
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Efficiency

Beslispunten
1. Het AB wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel om dhr. De Jong namens de gemeente
Midden- Groningen toe te voegen aan het DB.
2. Het AB wordt gevraagd kennis te nemen van de genoemde portefeuilleverdeling.
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