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Frisse start Invoering outputfinanciering
geslaagd
Bij de oprichting van Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) kregen we van het Algemeen
Bestuur de opdracht mee om binnen vijf jaar over te gaan van input- naar outputfinanciering.
Na een grondige voorbereiding van de afgelopen jaren is de outputfinanciering per 1 januari
2019 officieel van kracht.

Zo werkt outputfinanciering

Het eerste kwartaal van 2019 stond deels nog
in het teken van de afronding van 2018.
Het financieel jaarverslag is afgerond en het
nieuwe pand waar we na de zomer naar toe
verhuizen is nu officieel van ons. Ook is de
begroting voor 2020 klaar en met de komst
van een aantal nieuwe collega’s zijn we met
veel energie aan de slag gegaan voor u als
gemeente en provincie.
Na een pilot jaar in 2018 zijn we dit jaar ook
officieel gestart met het outputfinancieringsmodel. U leest hierover meer in deze nieuwsbrief.
De bouwwerkzaamheden blijven toenemen
en het project klantgericht werken krijgt
steeds meer vorm. Thema’s waar u zeker meer
over gaat horen zijn: Omgevingswet, dienstverlening en de koers van de ODR voor de
komende 5 jaar.
We zien weer uit naar een mooie
samenwerking.
Anne Schipper

Bij de oprichting was de jaarlijkse ODRbijdrage van de deelnemende gemeenten en
provincie gebaseerd op de omvang van de
overgedragen taken en de bijbehorende
formatie. Dat was de zogenaamde ‘inputfinanciering’. Bij outputfinanciering zoals
die sinds 2018 wordt ingezet rekenen we af
op basis van de uren die we voor de geleverde
producten en diensten hebben gemaakt.
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in de uitvoering van het product of de dienst.
Aan het eind van elk kwartaal verrekenen we
de werkelijk gemaakte uren.

Werkprogramma’s
en de voortgang
ODR levert 190 verschillende producten en
diensten. Deze staan, met uitgebreide specificaties en te kiezen meerwerk, in het Productenboek. Jaarlijks bepalen de opdrachtgevers
welke producten en diensten zij uit dit Productenboek afnemen. De afspraken die we
hierover met elkaar maken, leggen we vast in
het jaarlijkse werkprogramma per deelnemer.
Via de maandelijkse managementrapportage
rapporteren we over de voortgang en over de
eventuele en/of te verwachten afwijkingen

Daarom outputfinanciering
De kosten van de ODR-producten zijn met dit
financieringsmodel volledig transparant en
zorgt voor meer wederzijds kostenbewustzijn.
Het model maakt de bijdrage van elke deelnemer evenredig aan de verrichte werkzaamheden. En er is duidelijkheid en uniformiteit
voor het ‘hoe’ en flexibiliteit en maatwerk voor
het ‘wat’. We zijn blij met deze geslaagde
invoering van de outputfinanciering.
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Nieuwe projecten

Project Asbestdaken van start
Dit doen we door hen te voorzien van informatie, collectieve inkoopprojecten of innovatieve oplossingen te bieden. Projectgroep
Asbestdaken Rivierenland werkt hiervoor nauw
samen met de provincie, de asbestbranche en
vernieuwers op het gebied van asbest.

In Rivierenland bevinden zich ruim 27.000 asbestdagen die op 31 december 2024 gesaneerd
moeten zijn. Via het programma Asbestdaken gaan we eigenaren ondersteunen bij het
saneren van hun dak.

In overleg met de communicatieadviseurs
van gemeenten wordt een communicatiestrategie opgesteld met een keuze in de in
te zetten instrumenten; informatiebijeenkomsten, mailings, internet en social media.
Er zijn al twee informatiebijeenkomsten gepland en in voorbereiding; in Neder-Betuwe
en in de Bommelerwaard.

Aandacht voor klantgericht werken
De rekenkamercommissie deed een onafhankelijk onderzoek naar de klantvriendelijkheid van de ODR en AVRI. De raad gaf 7 februari tijdens de vergadering in Neder Betuwe
aan verrast te zijn door de positieve ondertoon van het rapport.
Zij zien dit als een aanmoediging voor de
ODR, Avri en de colleges om aan de slag te
gaan met de aanbevelingen en deze lijn
voort te zetten. Een aanbeveling die de ODR
graag ter harte neemt.
Om de kwaliteit van onze dienstverlening te
optimaliseren, startten we eind vorig jaar

het project klantgericht werken. Onderdeel
hiervan is het verbeteren van de schriftelijke
communicatie, de telefonische bereikbaarheid en het klanttevredenheidsonderzoek.
Hieraan koppelen we een visie en communicatiedoelen voor kennis, houding en gedrag
van de medewerkers/teams.

Nieuwe missie en
visie in Koerstraject

Wist u dit?

Project breedplaatvloeren afgerond

Onlangs is het onderzoek naar de veiligheidsstatus van gebouwen met breedplaatvloeren in Rivierenland afgerond.

Na een selectie bleven van de ruim 1.100
mogelijke risicopanden ruim 500 panden over
voor nader onderzoek. Hiervan kregen twee
constructieve aanpassingen opgelegd. Bij
twee andere panden wordt de vloer jaarlijks
gemonitord. Dit vanwege scheurvorming. De
status van alle panden met breedplaatvloeren
blijven we in de toekomst monitoren. Het
project is hiermee afgerond. We hebben hiermee weer een bijdrage kunnen leveren aan de
veiligheid van al onze inwoners.

De ODR bestaat al ruim 5 jaar. Een mooi
moment om stil te staan bij de missie en
visie voor de periode 2020-2025.
Medewerkersperspectief, klantperspectief en
de externe omgeving staan centraal in dit
koersbepalende, strategisch document.
Vragen die we hierin willen beantwoorden
zijn: waar staan we voor, waar gaan we voor
en op welke maatschappelijke ontwikkelingen willen we als Omgevingsdienst inspelen?
Komende periode gaan we u hierover verder
informeren.

Maak kennis met de regioarcheoloog

“Wij zijn echte speurneuzen”
Een archeoloog doet mooie vondsten en zorgt dat de musea van Nederland goed gevuld zijn, toch? Huib Jan van Oort, sinds 2013 regioarcheoloog bij Omgevingsdienst Rivierenland, omschrijft zijn rol toch iets anders. “Wij zijn wel echte speurneuzen, maar geven vooral
advies aan gemeenten over hoe zij hun bestemmingsplannen goed in kunnen richten, rekening houdend met waardevolle vondsten,
kennis en informatie uit het verleden en de Wet op de archeologische monumentenzorg.”

Met welke vragen komt de
gemeente bij een archeoloog?
Als gemeenten aan de slag gaan met
bijvoorbeeld een bestemmingsplan, dan kan
het zijn dat er een archeologisch conceptrapport is. Aan mij wordt gevraagd dit te
bestuderen, te beoordelen en indien nodig
aanvullend onderzoek te doen. Aan de hand
daarvan schrijf ik een advies.

Ga je meteen graven voor
aanvullend onderzoek?
Graven doen we zelf niet. Dat besteden we
uit aan specialisten, want dat moet heel

Oort
Huib Jan van

zorgvuldig en deskundig gebeuren. We
willen de grond niet onnodig beschadigen,
dus een opgraving is een laatste redmiddel.
We graven zelf ook wel, maar dan in boeken
of kaarten, op zoek naar de juiste informatie
over een vindplaats.

Wat doet de gemeente met
de informatie uit het
archeologisch onderzoek?
In zo’n 50% van de gevallen wordt er iets
gevonden tijdens het vooronderzoek. De
vraag is of dat waardevol genoeg is om te
behouden. Op basis van het onderzoek en
het gemeentelijk beleidskader besluiten
we of het wel of niet mogelijk is om daar te
bouwen of het gebied te ontwikkelen.
Ook adviseren we over de inrichting van het
gebied. Door onderzoek kunnen we aantonen hoe mensen vroeger leefden en het
landschap inrichtten. De wijk Parijsch in
Culemborg wordt bijvoorbeeld gebouwd in een
gebied dat minimaal 3000 jaar bewoond is.

Samen met de gemeente kijken we nu hoe
we de historie van deze omgeving kunnen
laten terugkomen in de wijk.

Kun je een paar mooie
vondsten uit de omgeving
Rivierenland benoemen?
Op landgoed Assche Veld in Buren vonden
we vorig jaar een unieke zilveren Romeinse
fibula, een kledingspeld. In de Zoelense wijk
Scharenburg kwam tien jaar geleden een rijk
Romeins grafveld uit de tweede eeuw aan
het licht. Op dit moment zijn we tussen
Velddriel en Kerkdriel bezig met een opgraving van een mottekasteel uit de dertiende
eeuw, Kasteel Wadestein. Rivierenland is
archeologisch gezien misschien wel het
rijkste gebied van Nederland. Veel vondsten
kun je zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden en het Museum Het Valkhof
in Nijmegen. Dichterbij kun je naar Streekmuseum Baron van Brakell in Ommeren.
Heel interessant om er eens te gaan kijken!

Huib Jan van Oort studeerde tussen 1993 en 2000 archeologie aan de Universiteit Leiden.
Zijn wortels liggen in de Betuwe: hij is geboren en getogen in Eck en Wiel (gemeente
Buren).
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