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Agendapunt
Onderwerp
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:
:
:

Algemeen Bestuur
14 december 2020
02
Besluitenlijst 5 oktober 2020

Aanwezig

: Dhr. Zondag (Zaltbommel, voorzitter), dhr. Van den Hurk (Buren), mw. Wichgers (Culemborg), dhr. Van Hoften (Maasdriel, vervanger dhr.
De Vreede), dhr. Van Wolfswinkel (Neder-Betuwe), mw. Klein-de Jong (West Betuwe), dhr. Cruijsen (West Maas en Waal), dhr. Schipper
(ODR, secretaris), mw. Scheuter-Meijer (ODR, notulen).

Afwezig

: Dhr. Groen (Tiel), dhr. van der Meer (Provincie Gelderland).

Punt
01

Omschrijving
Opening en vaststellen agenda

Besluit
Het AB stelt de agenda ongewijzigd vast.

02

Parafenbesluitenlijst vergadering
6 juli 2020

Het AB stelt de besluitenlijst van de vergadering van 6 juli 2020 ongewijzigd vast.

03

Ingekomen post en mededelingen.

1. Ingekomen post
n.v.t.
2. Mondelinge mededelingen
Het AB neemt kennis van de in de vergadering gedane mondelinge mededelingen waaronder:
a.

Terugkoppeling uit de gemeenteraden
Dhr. Cruijsen: in de raad van september is de wens geuit om een korte termijn te hanteren voor de
vergunningverlening voor het plaatsen van o.a. tenten voor ondernemers in de horeca en sport e.d. in
verband met Corona. Hoewel wordt ervaren dat dit goed wordt opgepakt vanuit ODR, is de vraag of de
termijnen hierin kunnen verkort.
Secretaris: ODR kan dit binnen één week, mits de brandweer een positief advies afgeeft. Bij de
veiligheidsregio komen inmiddels zoveel vragen per week binnen dat hun adviseringstermijn oploopt en
daarmee de doorlooptijd van een vergunning voor dergelijke bouwwerken.
Het AB spreekt af dat de leden in hun collegevergadering bij de burgemeesters aandacht vragen voor
de behandeltermijnen bij de veiligheidsregio voor deze brandveiligheidsadviezen. ODR zal intern ook
aandacht vragen om de aanvragen z.s.m. af te handelen.
Naschrift secretaris d.d. 6 oktober 2020: inmiddels hebben wij begrepen dat de Veiligheidsregio er alles
aan gaat doen om alsnog de termijnen te halen.
Dhr. Van den Hurk: ODR heeft een aantal weken terug een presentatie gehouden in de gemeenteraad.
Dit is goed ontvangen. Via deze weg wil Buren daarvoor complimenten overbrengen.
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b.

Terugkoppeling ambtelijk advies OGO collectieve keuzes bijsturing WP’s
Secretaris: vanuit de ambtelijk opdrachtgevers is aangegeven dat er verschillende maatregelen met een
verschillende snelheid kunnen worden genomen. Voor 2020 zijn beslissingen genomen. Voor 2021 zal
iedere gemeente ook een eigen afweging moeten maken omdat de werkprogramma’s nu opgesteld
moeten worden. Daarom is de voorkeur van de ambtelijk opdrachtgevers om de focus voor de
collectieve keuzes te verleggen naar 2022 en deze in het nieuwe VTH-beleid mee te nemen. Hiervoor
komt vanuit het OGO nog een memo voor het AB van december, eerder bleek niet haalbaar.
Het AB constateert dat met name in de opdrachten en organisatie ervan winst valt te behalen qua
bijsturing. De grote winst zit niet in de aanpassing van het VTH-beleid. Hierom wil het AB meegeven
aan het OGO dat ook professioneel opdrachtgeverschap blijvend moet worden gestimuleerd.

c.

Het Koersdocument
Secretaris: het document is opgenomen in de nieuwsbrief van begin oktober.

04

Stukken ter kennisname

Het AB neemt kennis van de volgende stukken:
a. Concernplan 2021-2025 Van MEERwaarde voor u.

05

Bestuursrapportage 2020

De secretaris licht de belangrijkste wijziging toe: de financiering van het ketentoezicht vindt anders plaats.
Er wordt meer door het Gelders stelsel betaald en daardoor is er een voordeel voor de deelnemers
ontstaan. Er zijn verder geen verrassingen, ook niet door corona. Er wordt conform begroting gewerkt.
Het AB besluit conform voorstel de bestuursrapportage 2020 vast te stellen.

06

Begrotingsrichtlijnen 2022

Dhr. Cruijsen vraagt zich af hoe we in het algemeen met gemeentes om gaan die niet meer mee willen
doen in de GR.
De secretaris antwoordt dat pas naar de doorwerking kan worden gekeken als duidelijk wordt welk deel
teruggaat naar de gemeente. Dan wordt e.e.a. verwerkt in de begroting. Als voorbeeld kan gelden de
provinciale taken die naar de ODRA zijn gegaan. Vorige vergadering lag de besluitvorming aan het AB voor,
met de frictiekosten die het weghalen van deze taken met zich meebrengt. Vanuit de frictiekosten die de
betreffende deelnemer dan moet betalen, worden (vier jaar lang) de kosten gedekt die het terughalen van
de taken met zich meebrengt voor ODR. In die tijd worden de kosten bij ODR afgebouwd. Als het goed is
kost dit daarom niets voor de andere deelnemers. Als een gemeente taken terughaalt zal dit een
vergelijkbaar proces zijn.
Dhr. Van den Hurk wil opmerken dat bij de gemeente Buren alle zeilen moeten worden bijgezet om de
begroting sluitend te krijgen. Hij merkt daarbij op dat net als de gemeenten de GR’en ook naar
bezuinigingsmogelijkheden moeten kijken. Hij verzoekt om tijdig met de begroting te komen, zodat de
gemeente de komst van de Omgevingswet goed kan meenemen in haar begroting.
De secretaris geeft aan dat ODR in de roadmap (agendapunt 08) inzichtelijk heeft gemaakt wat de komst
van de Omgevingswet betekent aan te verrichten activiteiten. Daarin zit ook een onderzoek naar de kosten
die de komst van de Omgevingswet met zich meebrengt voor VTH. ODR wil dit voor de zomer klaar hebben.
Dit valt of staat wel met hoe ver de gemeenten t.z.t. zijn, omdat daarmee de gevolgen voor ODR pas
inzichtelijk worden.
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De voorzitter geeft aanvullend mee dat het AB het orgaan is dat bij ODR over de financiën gaat. Er is niet of
nauwelijks ruimte om generiek te bezuinigen. ODR is immers een uitvoeringsdienst die een wettelijke taak
uitvoert. Bovendien wordt er ook nergens aantoonbaar veel geld aan uitgegeven. De outputfinanciering
brengt mee dat deelnemers betalen wat ze afnemen.
Het AB besluit conform voorstel de begrotingsrichtlijnen met de uitgangspunten voor het opstellen van de
Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 van de Omgevingsdienst Rivierenland vast
te stellen.
07

Bestuursvergaderingen 2021

Het AB besluit conform voorstel om in te stemmen met het vergaderschema van het Algemeen- en
Dagelijks Bestuur en het Bestuurlijk opdrachtgeversoverleg in 2021.

08

OW - roadmap

De secretaris licht toe dat de roadmap met name is herzien vanwege het uitstel van de Omgevingswet.
Het AB besluit om voorliggende herziene roadmap Omgevingswet vast te stellen.

09

Rondvraag

Er zijn geen punten voor de rondvraag.

10

Sluiting

De voorzitter gaat over tot sluiting van de vergadering.

Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Rivierenland d.d. 14 december 2020,
de voorzitter,

de secretaris,

C.A.H. Zondag

A. Schipper
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