Vergadering
Datum
Agendapunt
Onderwerp

Aanwezig :
Afwezig

:

Omschrijving
Opening en vaststellen agenda.

02

Besluitenlijst vergadering 16
december 2019
Ingekomen post en
mededelingen.

04

Algemeen Bestuur
CONCEPT d.d. 20 februari 2020
02
Besluitenlijst vergadering d.d.
17 februari 2020

Dhr. Zondag (Zaltbommel, voorzitter), dhr. A. van den Hurk (Buren), mw. Wichgers (Culemborg), dhr. Groen (Tiel), dhr. van Wolfswinkel (NederBetuwe), mw. Hartman (West Betuwe), dhr. Bos (West Maas en Waal), dhr. Schipper (ODR, secretaris), mw. Scheuter-Meijer (ODR, notulen), dhr. Van
Oosteren (ODR).
dhr. de Vreede (Maasdriel), dhr. van der Meer (Provincie Gelderland)

Punt
01

03

:
:
:
:

Verzamelbesluit WNRA
(overige regelingen)

Besluit
De agenda wordt vastgesteld met de volgende wijzigingen:
Aan punt 03 wordt als ingekomen post de brief van 28 januari 2020 over de rol en positionering van de
opdrachtgeversboard toegevoegd;
Bij de bespreking van de brief ‘Grip op regionale samenwerking; reactie op motie’ worden ook eventuele
‘gesprekspunten uit de gemeenteraden’ toegevoegd.
Het AB stelt de besluitenlijst van de vergadering van 16 december 2019 ongewijzigd vast.
Ingekomen post
1. Het AB:
a. Neemt kennis van de brief ‘Grip op regionale samenwerking; reactie op motie’ d.d. 19 december 2019 en is
bereid tot medewerking aan de wensen van de raden, waarbij genoteerd wordt dat de ODR een college GR is
en opdrachten via de colleges krijgt. In de colleges van de deelnemers is de brief ook een gesprekspunt.
b. Neemt de brief ‘de rol en positionering van de opdrachtgeversboard’ d.d. 28 januari 2020 voor kennisgeving
aan.
2. Neemt kennis van de in de vergadering gedane mondelinge mededelingen waaronder:
Stand van zaken West Betuwe.
In het najaar 2019 is door de gemeenteraad gesproken over (1) de ontvlechtingskosten van de ODR bij het
invullen van de fte, (2) het verlenen van dienstverlening dichtbij en op maat passend bij het West Betuws
werken en (3) een inzicht in de prestatieafspraken met de ODR. Inmiddels is een reactie uitgewerkt door de
gemeente in samenwerking met de ODR. Het college van West Betuwe gaat hierover begin maart vergaderen
en vervolgens een voorstel doen aan de raad. Verwachting is vaststelling in de raad in april. Het AB stelt zich
afwachtend op en levert waar moet informatie. Bij meerdere bestuurders bestaat de behoefte aan het
doorhakken van de knoop.
Stand van zaken werkprogramma’s.
In het najaar zijn de werkprogramma’s voor alle deelnemers opgesteld. Dit is besproken met de betrokken
ambtenaren en de bijgestelde versies zijn naar de diverse colleges. De ODR handelt vooruitlopend op de
vaststelling in overeenstemming met de nu gepresenteerde werkprogramma’s. Mocht een deelnemer anders
besluiten, dan zullen we bijsturen. Het AB spreekt de wens uit dat bij volgende begrotingen gemeenten beter
en makkelijker kunnen anticiperen op de werkprogramma’s van de ODR. De ODR gaat hiermee aan de slag.
Aankondiging Raadsbijeenkomst over de koers op 9 en 19 maart 2020.
Op 9 en 19 maart a.s. worden twee informatiebijeenkomsten gehouden. De uitnodigingen worden 18 februari
verzonden en zullen ook naar de AB-leden en de secretariaten worden verzonden.
Het AB besluit:
1. De “Regeling interne klachtbehandeling Omgevingsdienst Rivierenland 2020” vast te stellen;
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2. De “Regeling houdende de verlening van Mandaat en volmacht aan de directeur van de Omgevingsdienst
Rivierenland 2020” vast te stellen;
3. De “Regeling houdende de verlening van Mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van de Omgevingsdienst
Rivierenland 2020” vast te stellen;
4. De “Regeling interne klachtbehandeling Omgevingsdienst Rivierenland” in te trekken;
5. De “Regeling houdende de verlening van Mandaat en volmacht aan de directeur van de Omgevingsdienst
Rivierenland 2019-2” in te trekken;
6. Eveneens de “Regeling houdende de verlening van Mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van de
Omgevingsdienst Rivierenland 2019” in te trekken.
05

Besluitvorming over de VTHtaken onder de Omgevingswet

De secretaris licht toe: met het voorstel wordt verdergaande samenwerking beoogd op de genoemde thema’s, zodat
de kosten in verband met maatwerk zoveel als mogelijk voorkomen worden en de uitvoering zo efficiënt mogelijk
wordt ingericht. Voor de afzonderlijke gemeenten blijft echter de mogelijkheid om af te wijken, omdat elke gemeente
afzonderlijk besluit op voorstel van de eigen ambtenaren. Het voorliggende voorstel is met de projectleiders
omgevingswet afgestemd. Mw. Hartman geeft aan dat in de gemeente West Betuwe de besluitvorming over de
inhoudelijke thema’s mogelijk later zal plaatsvinden.
Het AB besluit om de volgende documenten vast te stellen:
1. De geactualiseerde Roadmap Omgevingswet ODR;
2. De bijgevoegde planning van de besluitvorming over de Omgevingswet in relatie tot de VTH-taken.

06

Samenstelling Dagelijks
Bestuur

Het vertrek van mw. Klein-de Jong leidt tot een gedeeltelijke verandering van de personele samenstelling van het AB
en DB. Het college van Buren heeft dhr. Van den Hurk benoemd tot AB-lid ODR. Na een korte bespreking besluit het
AB om mw. Wichgers bij acclamatie te benoemen tot DB-lid.

07

Rondvraag

Dhr. Bos vraagt wat de verwachting is voor de bestuursrapportage ODR vanwege de PAS en PFAS.
De secretaris antwoordt dat de jaarrekening is afgerond. Daar wordt over het algemeen geen daling in de productie
gezien omdat kleine aanvragen gewoon doorlopen. Alleen grote projecten kennen stagnatie. Voor de leges heeft dit
een negatief effect. Voor het nieuwe jaar hoopt de ODR dat de leges weer bij gaan trekken. De ingezette uren voor
2019 zijn, gelet op de overige aanvragen, niet minder geworden. Hierdoor zijn de kosten ook niet minder. Voor 2020
zullen we op basis van de legesopbrengsten 2019 en 2018 en de prognose voor de aanvragen 2020 een eerste
verwachting van de opbrengsten maken. Dhr. Van Oosteren zal deze aan de AB-leden sturen.

08

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland d.d. ……
de voorzitter,

de secretaris,

C.A.H. Zondag

A. Schipper
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