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:
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:

Algemeen Bestuur
6 juli 2020
02
CONCEPT besluitenlijst

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

Punt
01

Omschrijving
Opening en vaststellen agenda.

Besluit
Het AB stelt de agenda ongewijzigd vast.

02

Besluitenlijst vergadering 17
februari 2020

Het AB stelt de besluitenlijst van de vergadering van 17 februari 2020 ongewijzigd vast.

03

Ingekomen post en
mededelingen.

Ingekomen post
1. Het AB:
a. Neemt de brief van Stichting Gezond Water d.d. 29 april 2020 voor kennisgeving aan.
b. Neemt kennis van de brief van de gemeente Buren d.d. 29 mei 2020 met een positieve zienswijze over De
Koers en betrekt deze bij agendapunt 09.
2. Het AB neemt kennis van de in de vergadering gedane mondelinge mededelingen waaronder:
a. Stand van zaken West Betuwe inclusief memo besluitvorming VTH-taken d.d. 23 april jl.
Er wordt inmiddels een kwartiermaker gezocht door West Betuwe. We wachten de vervolgstappen van de
gemeente af.
b. Realisatie werkprogramma’s (effect corona)
De verwachting was dat het werk snel zou teruglopen. In de praktijk blijkt dit niet het geval: het werk neemt
zelfs wat toe. Het werk is wel anders: veel kleine huis-tuin-en-keuken aanvragen. Dit kost wel tijd, maar qua
leges opbrengsten levert het haast niets op voor de gemeenten. Het advies is daarom aan de gemeenten om
naar de opbrengsten te kijken. Afgesproken wordt dat de secretaris zorgdraagt voor een mail per gemeente
richting de colleges te zenden met de gerealiseerde aantallen en soort vergunningsproducten (*).
c. Terugkoppeling vanuit de gemeenteraden
De gemeenten Tiel en Zaltbommel hebben zich teruggetrokken uit de raadskring.
In Tiel heeft een rekenkamerbehandeling plaatsgevonden over ‘de grip op de GR’en’. Conclusie van de
rekenkamer is dat de gemeenteraden genoeg tools hebben voor grip maar deze niet kennen en/of niet
gebruiken. Het advies is om geen extra bestuurslaag te creëren, omdat het de besluitvormingsprocessen
vertroebelt. Gedacht kan wel worden aan bijvoorbeeld het aanstellen van een raadsrapporteur voor de
GR’en. Dhr. Groen zal het rapport hierover met de andere bestuurders en de secretaris delen (*).
Of de ODR nog in moet gaan op het verzoek om in gesprek te gaan met de raadskring zal het DB in de
volgende vergadering moeten bespreken (*).
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04

Stukken ter kennisname

Het AB
a.
b.
c.

neemt kennis van de volgende stukken:
Klachtenafhandeling jaarverslag 2019.
Totaal managementrapportage jan-april 2020.
Memo (bij)sturing WP
Het AB vult daarbij aan dat voor dit jaar individuele keuzes moeten worden gemaakt (quickwins), maar dat
de wens is om voor volgend jaar collectieve keuzes te maken. Het OGO wordt gevraagd een ambtelijk advies
daarvoor op te stellen (*). Afgesproken wordt om vanuit de ODR de memo nog niet actief naar de raad te
communiceren. De colleges communiceren hier zelf over.

05

Zienswijzen op ontwerp
Jaarstukken 2019, voorstel
resultaatbestemming en
Programmabegroting 2021.

Mvr. Hartman vraagt waarom voor West Betuwe de incidentele ophogingen zijn meegenomen in de begroting. De
secretaris licht daarop toe dat de ODR met gebruikmaking van het laatste werkprogramma bij de begroting,
tegemoet is gekomen aan de wens actueler te begroten en dat dit met zich meebrengt dat een eventuele verlaging
van het budget in 2021 pas kan worden verwerkt, nadat duidelijk is op welke onderdelen de gemeente het werkplan
2021 wil verlagen.
Het AB:
1. Neemt kennis van de ingebrachte zienswijzen op de ontwerp Jaarstukken 2019, voorstel resultaatbestemming en
de Programmabegroting 2021;
2. Neemt kennis van de reactie van het Dagelijks Bestuur daarop ter vergadering en de concept reactiebrieven met
concept zienswijzen nota op de ingediende zienswijzen;
3. Besluit punt 4 en 5 van de zienswijzennota zodanig aan te passen dat niet wordt verwezen naar de memo
‘(bij)sturen WP’ maar wordt geantwoord dat gemeenten en ODR in gesprek zijn hierover en in september via de
colleges hierover naar de gemeenteraden wordt gecommuniceerd. Ook zal de benchmark van het uurtarief
worden meegenomen in de reactie;
4. Besluit de conceptbrieven met zienswijzen nota, na deze aanpassingen, toe te zenden aan de gemeenteraden.

06

Jaarstukken 2019

Het AB besluit gelet op de reactie in de zienswijzen nota:
1. Voorliggende Jaarstukken 2019 vast te stellen;
2. Het Accountantsverslag 2019 van de accountant voor kennisgeving aan te nemen.

07

Resultaatbestemming
jaarrekening 2019

Het AB besluit gelet op de reactie in de zienswijzen nota:
1. Het resultaat van de jaarrekening 2019 als volgt te bestemmen:
a. Een bedrag van € 84.010 toe te voegen aan de tot en met 2023 nieuw op te richten bestemmingsreserve
Personele regelingen.
b. Het restant rekeningresultaat ter hoogte van € 237.311 uit te keren aan de deelnemers conform
voorgestelde verdeling.

08

Programmabegroting 2021

Het AB besluit gelet op de reactie in de zienswijzen nota:
1. Voorliggende begroting Omgevingsdienst Rivierenland 2021 vast te stellen, inclusief gewijzigde jaarschijf 2020;
2. De meerjarenbegroting 2022-2024 voor kennisgeving aan te nemen.
Dhr. Van den Hurk vraagt om aantekening in het verslag, dat hij – gelet op de zienswijze van de gemeenteraad van
de gemeente Buren - niet kan instemmen met de begroting.
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09

Frictiekosten Provincie

Het AB besluit:
1. Een bedrag van € 237.315 vast te stellen als frictiekostenvergoeding Provincie;
2. Deze vergoeding te storten in de nieuwe voorziening Frictiekosten Provincie, en hieruit jaarlijks de betreffende
kosten te dekken.

10

De Koers

Dhr. Cruijsen geeft aan dat de gemeenteraad gevraagd heeft om een vinger aan de pols te houden omdat er kritisch
moet worden gekeken naar de kosten van de GR’en. De secretaris geeft daarop aan dat de Koers budgetneutraal is.
Wel zullen eventuele ontwikkelingen doorgerekend moeten worden. Voor de Wet kwaliteitsborging is dit gedaan.
Voor de Omgevingswet zal dit te zijner tijd ook gebeuren. Wel zal er dan eerst meer duidelijk moeten zijn over de
gemeentelijke beleidskeuzes.
Het AB:
1. Neemt kennis van de feedback van de gemeenteraden over De Koers;
2. Neemt kennis over hoe de feedback is verwerkt in De Koers;
3. Stelt het eindconcept koersdocument vast met als titel: ‘Van MEERwaarde voor u, Strategische koers 2020 –
2025 Omgevingsdienst Rivierenland’.
4. Verzoekt om het document ter informatie naar de colleges te verzenden (*). Wellicht kan dit als bijlage bij de
nieuwsbrief.

11

Mandaatregeling AB

Het AB besluit:
1. Om de huidige, gecombineerde mandaatregelingen met het dagelijks bestuur te splitsen, zodat het dagelijks
bestuur en het algemeen bestuur, beide zelfstandige mandaatregelingen hebben aan de directeur en de
afdelingshoofden van de ODR;
2. De mandaatregeling van het algemeen bestuur aan de directeur van de ODR 2020 vast te stellen (zie bijlage 1);
3. De mandaatregeling van het algemeen bestuur en de voorzitter aan de afdelingshoofden van de ODR 2020 vast
te stellen (zie bijlage 2).
4. De mandaatregeling van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter aan de directeur van de
Omgevingsdienst Rivierenland 2020 in te trekken (zie bijlage 3);
5. De mandaatregeling van het algemeen bestuur, dagelijks bestuur en de voorzitter aan de afdelingshoofden van
de ODR 2020 in te trekken (zie bijlage 3).

12

Activabeleid

Het AB besluit om de voorliggende Nota Activabeleid 2020 ODR vast te stellen.
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13

Samenstelling Dagelijks
Bestuur

Het vertrek van dhr. Bos leidt tot een gedeeltelijke verandering van de personele samenstelling van het AB en DB.
Het college van West Maas en Waal heeft dhr. Cruijsen benoemd tot AB-lid ODR. Na een korte bespreking besluit het
AB om dhr. Van Wolfswinkel bij acclamatie te benoemen tot DB-lid. In de volgende DB vergadering zal de
portefeuilleverdeling worden bekeken (*).

14

Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

15

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering.

(*) actiepunt
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland d.d. CONCEPT
de voorzitter,

de secretaris,

C.A.H. Zondag

A. Schipper
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