COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN EN CONTROL
AGENDA
Datum
Tijd
Locatie

:
:
:

19 januari 2017
20.00 uur
Raadzaal

U vindt de stukken digitaal op raad.asten.nl vanaf 23 december 2016.
Nr.
0.

Opening

1.

Vaststellen agenda

2.

Besluitenlijst van de vergadering van 24 november 2016

3.

Ingekomen stukken, gericht aan de raad:
Voor kennisgeving aannemen:
a. Brief van 8-12-2016, MKB Nederland: rapportage MKB-vriendelijkste
gemeente 2016
b. Brief van 8-12-2016, Provincie Noord-Brabant: Uitvoeringsprogramma
Interbestuurlijk Toezicht 2017
In handen van B&W ter voorbereiding:
c. Brief van 13-12-2016, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: Kadernota 2018
d. Brief van 14-12-2016, Provincie Noord-Brabant: Toezicht begroting 2017

4.

Projectplan I&A 2016-2017 (adviserend)
(Portefeuillehouder: de heer H. Vos, info: i.maas@asten.nl)

5.

Aanvraag uitkering suppletiefonds explosieven (adviserend)
(Portefeuillehouder: de heer H. Vos, info: h.vdmortel@someren.nl)

6.

Verordening tot eerste wijziging van de Verordening onroerende-zaakbelastingen
2017 (adviserend, onder voorbehoud dat stukken tijdig beschikbaar zijn)
(Portefeuillehouder: de heer J. van Bussel, info: j.peerlings@asten.nl)

7.

Informatief overleg met de bestuurder over lopende belangrijke processen en
projecten, verbonden partijen: (MRE, Peelsamenwerking, Veiligheidsregio, ODZOB)
o.a.:
a. MRE AB 14-12-2016 (https://metropoolregioeindhoven.nl/kalender/kalender-archief)
b. MRE Raadstafel21 d.d. 23-11-2016

8.

Stukken ter kennisneming aan de commissie:
a. Memo Beleidsnotitie kaders P&C documenten MRE, VRZOB, GGD en ODZOB
(Portefeuillehouder: de heer H. Vos, info: m.vanarensbergen@asten.nl )

b. Lijst van toezeggingen en dynamische termijnkalender
9.

Rondvraag en sluiting

concept

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en CONTROL
BESLUITENLIJST
van de openbare vergadering van de commissie Algemene Zaken en Control 24 november 2016 in
het gemeentehuis. Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op
raad.asten.nl.
Aanwezig:
De voorzitter
De leden per fractie
Algemeen belang (AB)
CDA
Leefbaar Asten (LA)
PGA/PvdA
D66-HvA
VVD
De genodigden
Ambtelijke ondersteuning
De griffier

J.P.E. Bankers
H.A.M. van Moorsel, P.W.J.M. van de Ven–Schriks
J.H.G. de Groot, D.R. van Schijndel, J.G. Leenders
M.J.H. Vankan, A.H.J. Driessen
A.H.H. Beniers, L.J. Drost
R. Wever, A.J. Koopman
A.W. van Egmond, J. Bazuin
burgemeester H.G. Vos (bgm), wethouder J.H.J. van Bussel (JvB)
P. Greijn, J. Meulendijks, D. van Houts
M.B.W. van Erp-Sonnemans
-----

Nr.

Onderwerp
Opening en Spreekrecht

Besluit
Woord van welkom aan deelnemers Cursus
Politiek Actief op tribune.
Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door de
heer W. Steenbakkers namens IVN AstenSomeren, inzake agendapunt 5.

1.

Vaststellen agenda

Vastgesteld cf. voorstel, agendapunt 4 is
behandeld na agendapunt 5.
De omvraag begint bij de fractie CDA.

2.

Besluitenlijst van de openbare
vergadering van 13 oktober 2016

Ongewijzigd vastgesteld.

3.

Ingekomen stukken gericht aan de raad

--

4.

Legesverordening 2017 en
belastingverordeningen 2017
(adviserend)

De commissie:
a. adviseert unaniem positief
b. stemt in met doorgeleiding als A-stuk naar de
raad*

(PH van Bussel, info: j.peerlings@asten.nl)

5.

Initiatiefvoorstel Jeugdlintje
(adviserend) Fractie CDA

De commissie:
a. adviseert in meerderheid negatief
b. fracties CDA en PGA/PvdA zijn voorstander;
fractie D66-HvA beraadt zich; fracties LA,
VVD, AB zijn tegen het voorstel
c. stemt in met geleiding voorstel terug naar
indiener

Algemene Zaken & Control
d.d. 24 november 2016
Nr.
6.

Onderwerp
Plan van aanpak "Stimuleren
burgerparticipatie en burgerinitiatieven
in de gemeente Asten" (adviserend)
(PH Vos, info: jori.meulendijks@asten.nl)

Besluit
De commissie:
a. adviseert in meerderheid positief
b. fracties LA en AB kiezen niet voor inzet
middelen tbv basisonderwijs
c. fractie AB is tegen beschikbaar stellen
middelen Burgerinitiatievenfonds en
Roadshow
d. stemt in met doorgeleiding als B-stuk naar de
raad

7.

Informatief overleg met de bestuurder
over lopende belangrijke processen en
projecten, o.a. verbonden partijen
(MRE, Peel 6.1, Veiligheidsregio,
ODZOB).

Aan de orde is gesteld:
a. Bestuurlijke evaluatie MRE (bgm)
b. Terugkoppeling Raadstafel MRE (LA)
c. Aanleg glasvezel buitengebied (JvB)

8.

Stukken ter kennisneming aan de
commissie
a. Dynamisch uitvoeringsprogramma
integrale veiligheid Peelland 20152018, voortgangsrapportage
september 2016

Cf. voorstel voor kennisgeving aangenomen.
Aan de orde gesteld:
a. CDA, PGA/PvdA, AB; reactie bgm*

(PH Vos, info: b.vanhouts@asten.nl)

b.

Memo Informatie Vennootschapsbelasting gemeente Asten

b. –

(PH Van Bussel, info: j.peeters@asten.nl)

c.

Memo Routeplan "Veerkrachtig
Bestuur"

c. LA; reactie bgm*

(PH Vos, info: w.verberkt@asten.nl)

d.

Memo Evaluatieverslag van het
Project Integrale aanpak
omstandigheden arbeidsmigranten
Peelland 2015-2016

d. D66-HvA, PGA/PvdA; reactie bgm*

(PH Vos, info: a.verberkt@asten.nl)

e.
9.

Lijst van toezeggingen

Rondvraag

Aan de orde is gesteld:
- Incidenten Prinsenmeer (D66-HvA; reactie
bgm)
- Cursus Politiek Actief (LA; reactie bgm, griffier)

Einde vergadering 22:30 uur.

*4
*8a/
8d
8c

Toezegging
De cie wordt geïnformeerd over planning
en informatie herwaardering WOZ
De cie wordt geïnformeerd over
voortgang Veiligheidsprogramma, o.a.
ondermijnende criminaliteit, drugs
De raad wordt geïnformeerd over plan
van aanpak Toekomstvisie Veerkrachtig
Bestuur

PH
JvB

Afd
MID

Afdoening
Nog in te plannen

bgm

R&O

Voorjaar 2017, cf. toezegging
raad 8-11-‘16

bgm

Secr./
Griffier

Planning raad 13-12-‘16

Griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans
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Gemeente Asten
t.a.v. de gemeenteraad
Postbus 290
5720 AG Asten

Ref:
Datum:

KL/JM/06122016
Den Haag, 6 december 2016

Betreft:

MKB-vriendelijkste gemeente 2016

IMl
070-3490 174
E-mail: lamers(5)vnoncw-mkb.nl

Geachte leden van de raad,
De landelijke ondernemerspeiling naar de MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2016 is
onlangs afgerond. De prestaties en scores van alle gemeenten in Nederland zijn inmiddels bekend en
de provinciale ranglijsten en landelijke ranglijst zijn samengesteld. De landelijke winnaar van de
verkiezing tot MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland editie 2016, is de gemeente RijssenHolten. Apeldoorn mag zich de mkb-vriendelijkste grote stad noemen (G32 + G4).
De scores van de gemeenten zijn gebaseerd op vier pijlers: tevredenheid van ondernemers, imago,
communicatie en beleid en gemeentelijke lasten. Wat ondernemers vinden van de dienstverlening van
hun lokale overheid is informatie waarmee u direct aan de slag kunt om uw ondernemersklimaat te
verbeteren. Wij bieden gemeenten daarom de mogelijkheid om een rapportage op maat te bestellen,
met daarin:
•
De totale provinciale ranglijst
•
De scores van uw gemeente op de vier pijlers, te weten:
O de tevredenheid van de ondernemers over de dienstverlening
O de score op imago
O de score op communicatie & beleid
O De waardering voor lasten
•
De provinciale ranglijst per pijler.
Wij hebben uw college enkele weken geleden een aanbod gedaan deze rapportage te bestellen. Tot
op heden is er echter nog niet gereageerd op ons aanbod. Een gemiste kans menen wij.
Gemeentebestuurders hebben met dit rapport in de hand de unieke gelegenheid inzicht te krijgen in
de waardering van het beleid voor en door ondernemers.
MKB-Nederland laat sinds 2008 tweejaarlijks onderzoek doen naar de MKB-vriendelijkste gemeente
van Nederland. Ons streven naar een optimale dienstverlening van gemeenten voor ondernemers en
samenwerking tussen beide ligt daaraan ten grondslag. In bijgevoegd productblad treft u meer
informatie aan over deze verkiezing.
Kijk op www.mkbvriendeliikstegemeente.nl/rapport voor informatie over de bestelmogelijkheden.
Vragen en of opmerkingen? Neem gerust contact op met onderzoeksbureau Lexnova (e-mail:
mkb(a)lexnova.nl. tel: 050-3131133) of MKB-Nederland, Katja Lamers (e-mail: lamers(a)vnoncwmkb.nl, tel 070-3490174).
Met vriendelijke groet

srtiüan Visser
Algemeen directeur MKB-Nederland

Koninkliike
w
• .
vereniging

MKB-Nederiand

Bezuidenhoutseweg 12
2594 A V Den Haag
Postbus 93002
2509 A A Den Haag

Telefoon: 070-349 09 09
E-mail: bureau@mkb.nl
internet: www.mkb.nl
Twitter: ©mkbnl

KvK nummer: 40.398.630
IBAN:
NL28 INGB 0650 3822 85

MKB
Nederland

lexnova
advies en onderzoeb

Productblad
De MKB-Vriendelijkste
gemeente van Nederland
Achtergrondinformatie rondom de prijsuitreiking
MKB-Nederland heeft in 2016 weer de verkiezing van de M K B Vriendelijkste gemeente van Nederland georganiseerd. In oktober en
november vinden de uitreikingen plaats.
De mkb-vriendelijkste gemeenteprijs is een initiatief van MKB-Nederland,
uitgevoerd door Lexnova en met steun van de regionale organisaties van
V N O - N C W en Flynth. Deze tweejaarlijkse prijs dient als stimulans voor de
gemeenten om zich meer in te spannen voor het midden- en kleinbedrijf en
zodoende een beter ondernemersklimaat in gemeenten dichterbij te
brengen MKB-Nederland organiseert deze verkiezing landelijk sinds 2008.
Met deze prijs onderzoekt MKB-Nederland het lokale vestigingsklimaat. Hoe
klantvriendelijk zijn gemeenten? Is er bijvoorbeeld een ondernemersloket?
Wordt er snel betaald? Krijgt het lokale mkb voldoende kansen bij
opdrachten van de gemeente? Heel belangrijk ook: krijgt de ondernemer
'waar voor zijn geld'? Wegen de lokale belastingen wel op tegen wat de
gemeente daarvoor terugdoet in onderhoud en aanleg van wegen,
bedrijventerreinen enz.
Elke gemeente krijgt de mogelijkheid een rapportage op maat te bestellen.
Gemeenten die vooraf hebben ingetekend krijgen een uitgebreid rapport
over hun prestaties automatisch toegestuurd. Gemeenten die dit niet
hebben gedaan, bieden wij de gelegenheid via de website
www.mkbvriendelilksteqemeente.nl alsnog een - compacte - rapportage te
bestellen. Hierin lezen ze zelf het oordeel van ondernemers en op welke
punten ze goed en welke slecht hebben gescoord. En weten ze waar ze
kunnen verbeteren.
Deze rapportage is uiteraard bedoeld om het vestigingsklimaat voor het
midden- en kleinbedrijf te versterken. In een pehode van voorzichtige bloei,
met de gevolgen van acht jaar chsis nog duidelijk te merken, zullen
gemeenten de motor van de lokale economie, de werkgelegenheid en
leefbaarheid moeten koesteren. MKB-Nederland wil dat gemeentebesturen
in
overleg
gaan
met
het
lokale
bedrijfsleven
om
een
ondernemerschapsagenda uit te werken. Daarin moeten onder meer
afspraken staan over lokale lasten en regeldruk, bereikbaarheid en
veiligheid.

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

www.mkb.nl

Nederiand

lexnova
advies en onderzoek

Doel van het onderzoek
We zien dat veel gemeenten hun plaats in de ranglijst serieus nemen. Het
staat of wordt vermeld in jaarplannen of bij eindejaarsbijeenkomsten, waarin
gemeenten hun ambitie uiten om bij een volgende meting hoger te eindigen.
Stimuleren van lokaal ondernemerschap is essentieel voor de Nederlandse
economie en komt primair in samenspraak tussen gemeenten en
ondernemingen tot stand. Doel van deze verkiezing is op een zichtbare,
maar zeker ook op gefundeerde wijze aandacht te vragen voor het belang
van het bevorderen van het lokale ondernemerschapsklimaat.
Ranglijst
Het onderzoek stelt in feite een ranglijst vast van gemeenten. Deze ranglijst
geeft aan wat de relatieve positie van iedere gemeente in haar provincie is
als het gaat om de kwaliteit van het ondernemersklimaat. Het zegt feitelijk
niet zozeer iets over de absolute prestaties van de afzonderlijke gemeenten,
wel over de prestaties in vergelijking met andere gemeenten.
Ondernemers beoordelen!!
De prijs wordt dus niet bepaald door onderzoek vanachter een bureau, maar
door het gevoel/de mening van de ondernemer te peilen.
Deze rangorde is gebaseerd op de volgende vier pijlers (zie verderop voor
een nadere uitwerking van deze punten):
1. Tevredenheid van de ondernemers over de eigen gemeente
2. Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
3. Communicatie en beleid met betrekking tot het midden- en kleinbedrijf
4. Gevoelswaarde lokale lasten
De 36 grootste gemeenten krijgen ook een aparte ranglijst. Zij kampen door
hun schaalgrootte immers met andere problemen. Maar hebben tegelijkertijd
meer mogelijkheden en middelen om zich te profileren richting
ondernemers.
Totaalscore
Van elk van de vier pijlers wordt een standaardscore berekend om ze op
één noemer te kunnen brengen. Omdat niet iedere score op de
verschillende indicatoren een even groot gewicht zou moeten hebben in de
totaalscore, worden vier wegingsfactoren bepaald. Deze zijn afhankelijk van
wat ondernemers zelf aangeven.
•
Tevredenheid van de ondernemers in de gemeente
•
Het imago van de gemeente bij ondernemers buiten de gemeente
•
Communicatie en beleid met betrekking tot het mkb
•
Gemeentelijke lasten
De combinatie van standaardscores per indicator en bijbehorende
wegingsfactoren leidt tot een eindscore en een rangorde. Net als bij
bijvoorbeeld een allround-kampioenschap schaatsen kan in theorie de
totaalwinnaar aldus een gemeente zijn, die op geen enkel onderdeel eerste
is, maar in de breedte kennelijk het beste presteert.
Bij wie kan ik terecht als ik nog aanvullende vragen h e b ?
Voor aanvullende vragen over het onderzoek of bestellen van een rapport
kunt u contact opnemen met onderzoeksbureau Lexnova, Yannick
Abrahams, e-mail mkb(a)lexnova.nl of telefonisch (050) 313 11 33.
Koninklijke Vereniging MKB-NederlandI

Colofon
Dit productblad is een uitgave van de
Koninl^lijke Vereniging MKB-Nederland,
Postbus 93002,
2509 AA Den Haag
070 3490 133
www.mkb nl
Dit productblad is met zorg samengesteld
Er kan echter geen enkele
aansprakelijkheid worden aanvaard voor
eventuele onjuistheden of
onvolkomenheden. Vermenigvuldiging van
(delen van) deze uitgave Is toegestaan,
mits met bronvermelding,
© Copyright Koninklijke Vereniging
MKB-Nederland
Oktober 2016

www mkb nl

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Alle gemeenteraden en algemene besturen van
de gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant

Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk Toezicht 2017
Datum

8 december 2016
Ons kenmerk

Geachte raadsleden, geachte bestuursleden,

C2195403/4120877
Uw kenmerk

-

Op 28 november 2016 hebben wij het Uitvoeringsprogramma Interbestuurlijk
Toezicht voor 2017 vastgesteld. De provincie oefent op de gebieden Archief- en
informatiebeheer, financieel toezicht, huisvesting vergunninghouders,
monumentenzorg, omgevingsrecht en ruimtelijke ordening toezicht uit op de
Brabantse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Contactpersoon

I.J.H. (Ingmar) Koch
Telefoon

(073) 681 20 78
Email

ikoch@brabant.nl

Naast het jaarlijks terugkerende systematisch toezicht op alle zes de gebieden,
besteden we in 2017 extra aandacht aan de volgende vijf thema’s:
Thema 1: Gemeentelijk toezicht op realisatie EV-maatregelen
Brabantspoor
Thema 2: De Omgevingswet en IBT
Thema 3: Verbeteren van de informatievoorziening Omgevingsrecht aan
gemeenten en waterschappen
Thema 4: Archivering bij ketensamenwerking
Thema 5: Presenteren structureel saldo verbeteren
Deze thema’s zijn gebaseerd op ontwikkelingen in de maatschappij en
constateringen in de toezichtspraktijk. Ze zijn afgestemd met het bestuur van de
Vereniging Brabantse Gemeenten.

Bijlage(n)

-

In het uitvoeringsprogramma worden de thema’s uitgebreider beschreven.

Datum

8 december 2016

U kunt het Uitvoeringsprogramma downloaden via bovenstaande link of via
www.brabant.nl/ibt

Ons kenmerk

C2195403/4120877

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Mw. drs. E. Breebaart,
hoofd Interbestuurlijk Toezicht
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Keizer Karel V Singel 8
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088 369 03 69
I: www.odzob.nl

Aan de raden en staten van de
deelnemers in de GR ODZOB

uw kenmerk

uw bericht van

ons kenmerk

datum

Z.58350/D.195045/EM/JlP

13 december 2016

onderwerp

contactgegevens

aanbieding Kadernota 2018

e-mail

:

e.minnen@odzob.nl

tel.

:

088 369 04 42

Geachte leden van de raden en staten van de deelnemers in de Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
Conform de Wet gemeenschappelijke regelingen, dient het Dagelijks Bestuur vóór 15 april van het jaar
voorafgaande aan dat waar de begroting betrekking op heeft, de algemene financiële en beleidsmatige
kaders aan de raden en staten van de deelnemers in de GR te zenden. In de “Beleidsnotitie kaders P&Cdocumenten” van de 4 regionale GR-en is deze uiterlijke aanleverdatum vervroegd en vastgesteld op
31 december. Met genoegen bieden wij dan ook hierbij de Kadernota 2018 Omgevingsdienst ZuidoostBrabant aan u aan.
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

W.J.F. van der Rijt – van der Kruis

J.M.L. Tolsma

voorzitter

secretaris

Bijlage: Kadernota 2018 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
cc:
•

colleges van B&W /college van GS van de deelnemers in de ODZOB

•

OGP-leden

pagina 1 van 1

KADERNOTA OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT 2018
VERSIE 24-11-2016

KADERNOTA OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 2018

Z.58350/D.195047
2-

24 november 2016

-

KADERNOTA OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 2018

KADERNOTA OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 2018
VERSIE 24-11-2016

In opdracht van

Dagelijks Bestuur ODZOB

Opgesteld door

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Auteur

Jan Bontenbal, Erik Minnen, Judith le Pair e.a.

Datum

24 november 2016

Status

definitief

Z.58350/D.195047
3-

24 november 2016

-

KADERNOTA OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 2018

Inhoudsopgave
1

Hoofdstuk 1 Inleiding ........................................................................................................................................................................ 1

2

Hoofdstuk 2 De uitdagingen in 2018 en volgende jaren ............................................................................................ 2
2.1

Missie en visie ...................................................................................................................................... 2

2.2

Relevante ontwikkelingen.................................................................................................................... 2

2.3

Waar zet de ODZOB op in .................................................................................................................... 6
2.3.1 Inleiding ...................................................................................................................................... 6
2.3.2 Samenwerking ............................................................................................................................ 7
2.3.3 Kwaliteit ...................................................................................................................................... 7
2.3.4 Eén regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsniveau van VTH taken ........................ 8
2.3.5 Speerpunten 2018 ..................................................................................................................... 8
2.3.6 Uitvoering van de taken ............................................................................................................. 9

3

I.

Hoofdstuk 3 Financiële uitgangspunten............................................................................................................................. 10
3.1

Inleiding ............................................................................................................................................. 10

3.2

Baten................................................................................................................................................... 10

3.3

Lasten ................................................................................................................................................. 11

3.4

Indexering .......................................................................................................................................... 12

3.5

Tarieven.............................................................................................................................................. 12

3.6

Investeringen ..................................................................................................................................... 13

3.7

Weerstandsvermogen ........................................................................................................................ 13

3.8

Vennootschapsbelasting ................................................................................................................... 13

3.9

Presentatie begroting ........................................................................................................................ 13

Evaluatie doelen concernplan .................................................................................................................................................... 14

Z.58350/D.195047
4-

24 november 2016

-

KADERNOTA OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 2018

1

Hoofdstuk 1 Inleiding

Volgens de per 1 januari 2015 van kracht geworden nieuwe wetgeving voor gemeenschappelijke
regelingen dient de ODZOB vóór 1 augustus de begroting van het daaropvolgende jaar te verzenden aan de
toezichthouder. Tevens dient het Dagelijks Bestuur vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat
waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige
jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten te zenden. Om tijdig over een vastgestelde
begroting 2018 te beschikken zal het DB de ontwerpbegroting 2018 begin maart aan de raden en staten
toesturen. In de voor u liggende kadernota 2018 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2018
opgenomen. De kadernota is tot stand gekomen na afstemming met door de deelnemers samengestelde
werkgroep van financieel deskundigen en een bestuurlijk-ambtelijke werkconferentie met de deelnemers
op 5 oktober 2016. Belangrijkste uitgangspunt voor de begroting 2018 (en de meerjarenraming 20192021) is dat deze sluitend is en voorziet in maatregelen die ook op langere termijn een sluitende begroting
waarborgen.

Z.58350/D.195047
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2
2.1

Hoofdstuk 2 De uitdagingen in 2018 en volgende jaren
Missie en visie

In het door het Algemeen Bestuur op 25 september 2014 vastgestelde concernplan zijn de missie en visie
opgenomen die richtinggevend zijn voor de organisatie van de ODZOB (en daarmee voor deze kadernota).
Op basis hiervan is de missie en visie als volgt nader uitgewerkt:
Missie: waar staan we voor?
Samen meer waarde voor een veilige en gezonde leefomgeving in Zuidoost-Brabant
Voor en met gemeenten, provincie en netwerkpartners voeren we taken uit op het gebied van
vergunningverlening, toezicht en handhaving, en geven we advies op het gebied van omgevingsrecht.
De kwaliteit van ons werk wordt gegarandeerd door de inzet van deskundige medewerkers die
betrouwbaar, proactief, oplossingsgericht en omgevingsbewust zijn.
Visie: waar gaan we voor?
De ODZOB ontwikkelt zich als de vanzelfsprekende partner in Zuidoost-Brabant die hoogwaardige,
innovatieve en betaalbare diensten levert in het kader van de Omgevingswet. Wij zijn overtuigd van de
kracht van de samenwerking met onze deelnemers.
De ODZOB werkt samen met andere organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de fysieke
leefomgeving. Samen met hen en de deelnemers aan de GR verbeteren we de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving: veiliger, gezonder en minder overlast. Dit alles onder het motto: “Samen meer waarde”.
De ODZOB is niet alleen de uitvoeringsdienst op het gebied van VTH taken voor de deelnemende
gemeenten en provincie maar adviseert ook de deelnemers op gebied van omgevingsbeleid op basis van
de ervaringen en informatie die is verkregen bij de opgedragen uitvoeringstaken. De ODZOB opereert als
strategische partner en verlengstuk van de deelnemers.

2.2

Relevante ontwikkelingen

Voor een goede taakuitvoering is het van belang dat gemeenten, provincie en de ODZOB hun omgeving
kennen en op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die van invloed zijn op de uitvoering van de
werkzaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Het is belangrijk dat problemen en ambities in de fysieke leefomgeving in beeld zijn en dat rekening
gehouden wordt met landelijke, provinciale en regionale omgevingsfactoren. Hierna volgt een beschrijving
van de ontwikkelingen die het meest relevant zijn voor de taken die de ODZOB uitvoert voor de
deelnemers.
Wet VTH en Algemene maatregel van bestuur VTH
Op 14 april 2016 is de Wet VTH in werking getreden. Het doel van deze wet is een veilige en gezonde
leefomgeving, door het bevorderen van de kwaliteit en samenwerking bij de uitvoering en handhaving van
het omgevingsrecht.
De wet is een invulling van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en regelt de
randvoorwaarden voor gemeenten en provincies om tot een hogere kwaliteit van handhaving te komen. Zo
wordt het basistakenpakket van de omgevingsdiensten wettelijk verankerd en worden gemeenten en
provincies verplicht een verordening kwaliteit VTH te hebben.
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De VNG en het IPO hebben daarom een modelverordening kwaliteit VTH opgesteld. De gemeenteraad heeft
met dit model een handvat bij het opstellen van een gemeentelijke verordening over de kwaliteit van de
uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De verordening gaat
over alle Wabo-taken en bevat output- en outcomedoelen.
Met deze wet is ook de wettelijke basis van het nieuwe VTH-stelsel verankerd. Het nieuwe VTH-stelsel, dat
vanaf 2010 samen door alle provincies en gemeenten is opgebouwd, bevat een landelijk dekkend stelsel
van 29 omgevingsdiensten. In deze diensten vindt de uitvoering van in elk geval de basistaken plaats.
Naast de wet komt er een Algemene Maatregel van Bestuur VTH, dit leidt tot een wijziging van het Besluit
Omgevingsrecht (Bor). In de AMvB is vastgelegd wat basistaken zijn. Ook worden eisen gesteld aan de
beleidscyclus, dienen bevoegde gezagen te komen tot een gezamenlijk uitvoeringsniveau van de
basistaken en de uitkomst daarvan te monitoren. Ten slotte wordt de aansluiting op Inspectieview milieu
verplicht. De vermoedelijke datum van inwerkingtreding zal 1 juli 2017 zijn.
Met het oog op het in werking treden in 2017 zal in het najaar 2016 door de ODZOB en deelnemers een
impactanalyse ten aanzien van de overdracht van basistaken worden opgesteld. De implementatie van de
overdracht zal in onderlinge afstemming als maatwerk gerealiseerd worden, conform de conclusies in de
werkconferentie van 5 oktober jl. Ook zal toegewerkt moeten gaan worden naar een efficiënte Big-8 voor
de regionale VTH-taken, op basis van één regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsniveau.
Omgevingswet
De Omgevingswet, die naar verwachting op 1 juli 2019 in werking treedt, betekent een algehele
stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die ziet op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De
herziening heeft een grote impact op de manier van werken, de cultuur, het juridisch en technisch
instrumentarium en grote gevolgen voor de bevoegde gezagen en organisaties die bij de wet betrokken
zijn. De wet beoogt het vergroten van de inzichtelijkheid en het gebruikersgemak, het versnellen van de
besluitvorming, meer lokale afwegingsruimte en een samenhangende benadering.
De herziening vraagt om regionale afstemming en samenwerking. De ODZOB wil zich graag samen met de
deelnemers van de GR en de andere betrokken partners, waar onder de Metropoolregio Eindhoven (MRE),
GGD en VRBZO voorbereiden op de komst van de wet.
De visie met betrekking tot de Omgevingswet is verwoord in het concernplan. De ODZOB zal op de
Omgevingswet voorbereid zijn om ook in de toekomst het basistakenpakket en de verzoektaken goed uit
te kunnen voeren en de deelnemers in de GR te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van de
nieuwe wet. Daarvoor is het nodig dat de deskundigheid over de Omgevingswet de komende tijd wordt
vergroot. Door kennis tijdig te bundelen wordt versnippering voorkomen en kunnen we gezamenlijk
schaalvoordeel behalen en bouwen aan kwaliteit. Daar de invoering van de Omgevingswet is voorzien in
2019 zal de ODZOB daar waar deelnemers in de GR dat verzoeken, voorbereidingen treffen om invulling te
geven aan de taken van de wet.
De Omgevingswet beoogt een vergaande integratie tussen milieu, ruimtelijke ordening, gezondheid en
veiligheid. Samen met de GGD, de Veiligheidsregio beschikt de Omgevingsdienst over informatie en kennis
die van belang is bij het opstellen van omgevingsvisies en omgevingsplannen van de deelnemers. In
samenwerking met de collega gemeenschappelijke regelingen moet deze informatie en kennis ten dienste
staan van onze deelnemers.
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De invoering van de Omgevingswet rust op een belangrijke pijler: de invoering van het Digitale Stelsel
Omgevingswet (DSO, voorheen genoemd de Laan van de Leefomgeving). In 2024 dient alle relevante
beschikbare informatie (wet- en regelgeving én actuele data) over de leefomgeving met één klik op de kaart
beschikbaar te zijn via het Digitale stelsel. Omgevingsdiensten hebben een belangrijke rol voor het
aanleveren van informatie die voortvloeit uit de uitvoering van het basistakenpakket. Bij de
inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2019 moet het digitale stelsel in elk geval het huidige
dienstverleningsniveau hebben plus een eerste verbeterstap. Verder is afgesproken dat de overheden
minimaal een half jaar de tijd hebben om zich in te werken in de nieuwe digitale werkwijzen. Dat betekent
dat de ondersteuning voor de systemen uiterlijk een half jaar voor inwerkingtreding van de klaar moet zijn.
Verbod op asbestdaken 2024
Vanaf 2024 zijn asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht verboden. Dit verbod geldt voor
particulieren, bedrijven en (overheids)instellingen. Eigenaren van asbestdaken zijn verantwoordelijk voor
de verwijdering van het asbest. Nadruk van het project “verwijdering van asbestdaken” ligt op stimulering
van een spoedige en vrijwillige verwijdering.
Om de doelstellingen voor 2024 te behalen is enerzijds een vergroting van de saneringscapaciteit met een
factor 3 á 4 noodzakelijk en anderzijds het ontzorgen, dereguleren, communiceren en stimuleren om de
eigenaren te verleiden om te gaan saneren. Met stimulering wordt beoogd illegale verwijdering en
stortingen te verminderen.
Klimaat en energie
De klimaattop in Parijs (2015) heeft laten zien dat de urgentie om extra stappen te zetten tegen
klimaatverandering nu groter is dan ooit. Afgesproken is dat de landen de wereldwijde klimaatopwarming
tot 2100 beperkt willen houden tot 1,5 graad ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Als gevolg van
klimaatverandering krijgen we te maken met meer extreem weer, zoals heftige regen- en hagelbuien of
periodes van droogte. Gemeenten willen dat hun burgers droge voeten houden of overlast door
hittevorming voorkomen. Intensivering van energiebesparing, en het vergroten van het aandeel duurzaam
opgewekte energie (van fossiele energie naar duurzame energieopwekking) zijn belangrijke speerpunten
van overheden.
Daarnaast is in het Energieakkoord 2013 vastgelegd dat gemeenten en provincies prioriteit moeten geven
aan de handhaving van de energiebesparingverplichtingen in de Wet milieubeheer. De wetgeving rond
energiebesparing bij bedrijven wordt steeds verder uitgebreid: zogenoemde erkende maatregelen
zijn/worden vastgesteld, er geldt een nieuwe verplichting voor het opstellen van energieaudits (in het
kader van de EED) en er komt een Energie Prestatie Keuring (EPK). Voor de beoordeling van de EED komt
een compensatie van het ministerie van EZ voor de uitvoeringslasten.
Zowel de VNG als het ministerie van I&M hebben subsidies beschikbaar gesteld aan gemeenten en
omgevingsdiensten om toezicht op en handhaving bij het realiseren van energiebesparing bij bedrijven te
verbeteren. De ODZOB kan met behulp van deze middelen tot en met 2018 extra aandacht schenken aan
dit thema. Ook worden deze subsidies ingezet om toezichthouders bij te scholen op dit thema, zodat ook
ná 2018 dit aspect de aandacht krijgt die het verdient! Voor het aspect energie worden energie-adviseurs/
ambassadeurs ingezet. Een energie-adviseur/ambassadeur kan een bedrijf van meer informatie voorzien
over energiebesparing en eventuele financieringsmogelijkheden. De kennis die de ODZOB opdoet kan zij
delen met haar deelnemers. Ook kan zij een kennisplatform gaan bieden.

Z.58350/D.195047

pagina 4 van 19

24 november 2016

KADERNOTA OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 2018

Klimaat en energie krijgen bij steeds meer gemeenten aandacht in hun beleid, bijvoorbeeld als onderdeel
van duurzaamheidsbeleid, een duurzaamheidsvisie en uitvoeringsprogramma. De ODZOB biedt gemeenten
invulling en uitvoering om klimaatdoelstellingen te realiseren door middel van toezicht,
vergunningverlening en handhaving. Het is van belang om energiebesparing een meer integraal onderdeel
van de werkzaamheden te laten zijn, dus ook door doorvertaling in de productcatalogus van de ODZOB
(m.a.w. dat in de uren van relevante producten rekening is gehouden met het meenemen van energie bij
die werkzaamheden). Bij implementatie van de omgevingswet ondersteunt de ODZOB gemeenten bij de
kansen die de invoering biedt voor een ambitie op energieneutraliteit. De ODZOB kan, als verzoektaak,
gemeenten ondersteunen met het opstellen van duurzaamheidsbeleid, een duurzaamheidsvisie en
uitvoeringsprogramma.
De verwachting is dat de ODZOB van haar deelnemers de vraag krijgt om aan te tonen hoe de eigen
organisatie en diensten energieneutraal kunnen worden. We zullen dit in kaart brengen en mogelijkheden
in beeld brengen.
Zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid
Brabant streeft ernaar in 2020 tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van Europa
te behoren. Met respect voor de leefomgeving (natuur en milieu én voor gezondheid) en welzijn van dieren.
De belangrijkste ontwikkelingen in de landbouw die van belang zijn voor onze VTH-taken vloeien voort uit
de Transitie Zorgvuldige Veehouderij (TZV) en de Uitvoeringsagenda Brabantse Agrofood 2020 (UBA)
(wordt momenteel geactualiseerd). Het toewerken naar een zorgvuldige veehouderij is benoemd als BPOspeerpunt.
Gezondheid is een zorgpunt voor veel omwonenden van veehouderijen. Vooral sinds de plannen voor
Landbouw Ontwikkelingsgebieden (LOG’s) en uitbraken van dierziekten en de gevolgen hiervan voor
mensen (bijvoorbeeld Q-koorts). Volksgezondheid is daarom een steeds belangrijker onderwerp bij de
beoordeling van een voorgenomen ontwikkeling van een veehouderij. Veehouderij en volksgezondheid
maakt onderdeel uit van voornoemd BPO-speerpunt.
Het samen met alle betrokken en belanghebbende partijen (bedrijven, burgers en overheid) zoeken naar
oplossingen voor ervaren knelpunten blijkt te kunnen leiden tot milieuwinst en draagvlak. De door het
urgentieteam opgedane ervaringen moeten geïmplementeerd worden binnen de VTH-taakuitvoering. Het
gaat hierbij niet alleen om het oplossen van knelpunten, maar vooral om het voorkomen van nieuwe
knelpunten.
Voor de ODZOB betekent het verder dat ingespeeld zal worden op de toenemende kennisbehoefte van
deelnemers op het gebied van veehouderij en volksgezondheid en dat het bestaande agrofoodwerkverband uitgebreid zal worden tot álle deelnemers.
Specifieke provinciale, regionale en lokale ontwikkelingen
Bij het stellen van prioriteiten en het definiëren van ambities, is de ODZOB volgend op de ambities en
prioriteiten van de deelnemers. Zo heeft de provincie Noord-Brabant een bestuursakkoord 2015-2018
vastgesteld, waarin ambities zijn geformuleerd op het gebied van verduurzaming en vergroening: de
provincie streeft naar een agrofoodsector die maatschappelijk geaccepteerd en gewaardeerd wordt,
diervriendelijk produceert, past in zijn natuurlijke omgeving en geen onaanvaardbare gezondheidsrisico’s
met zich mee brengt. Ook zet de provincie in op het versnellen van de vergroening en verduurzaming van
de Brabantse economie en op vermindering van emissies naar bodem, water en lucht.
Ook de deelnemende gemeenten hebben ieder zo hun ambities die relevant zijn voor het werkpakket van
de ODZOB: denk aan de ontwikkeling van omgevingsplannen cq. omgevingsvisies, infrastructurele
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ontwikkelingen zoals de aanleg van de N69, randweg Heeze-Leende en de verbinding A2-Eindhoven
Airport, de ontwikkeling van bedrijventerreinen zoals het Kempisch bedrijvenpark, Florapark en de groei
van ASML, en verwachte ontwikkelingen in het buitengebied zoals boeren die uitbreiden met nietagrarische activiteiten, boeren die stoppen en de aanwijzing van landbouwontwikkelgebieden.
De ODZOB kan en wil hierin graag een adviserende en uitvoerende rol hebben.

2.3

Waar zet de ODZOB op in

2.3.1

Inleiding

Zorgdragen voor een veilige en gezonde leefomgeving en rekening houdend met voornoemd scala aan
ontwikkelingen kan alleen in nauwe samenwerking tussen de deelnemers onderling en met de ODZOB. Als
strategisch partner en als uitvoeringsorganisatie willen wij invulling geven aan Samen meer waarde door:
•

Onze deelnemers te ontlasten;

•

Onze brede kennis en onafhankelijke positie centraal te stellen;

•

Vanuit een dienstverlenende houding te werken;

•

Alert te zijn op politiek gevoelige dossiers en lokale verhoudingen;

•

Vanuit mogelijkheden te denken en het helpen realiseren van initiatieven.

De koers van de ODZOB, zoals vastgelegd in het Concernplan 2014-2018 kan in drie ambities worden
samengevat: Samenwerking, Kwaliteit en Eén regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsniveau van
VTH taken.
Samen meer waarde
•

Ontwikkeling netwerken;

•

Stimuleren samenwerking (bestuurlijk en ambtelijk);

•

Kennisuitwisseling.

Kwaliteit
•

Producten, processen en informatie op orde;

•

Strategische personeelsplanning -> ontwikkeling medewerker (bv. voldoen aan kwaliteitseisen) en
de juiste medewerker op de juiste plek;

•

Innovatie (bv. digitaal toezicht, doorontwikkeling informatie gestuurde handhaving).

Eén regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsniveau van VTH taken
•

Risicogerichte prioritering (bv. gezamenlijke kaders binnen Brabant voor VTH risicovolle bedrijven,
harmonisatie VTH-toezichtstaken);

•

Omgevingswet (gebiedsgericht);

•

Terugtredende overheid.

Landelijke, provinciale en regionale ontwikkelingen, zoals geschetst in paragraaf 2.2 hebben ertoe geleid
dat in de bestuurlijk/ambtelijke werkconferentie op 5 oktober jl. instemming is verkregen om naast
bovengeschetste ambities de volgende speerpunten voor 2018 te benoemen:
•

Verdere voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet;

•

Implementatie van het Besluit Omgevingsrecht ten aanzien van de overdracht van het volledige
basistakenpakket door de deelnemers;

•

Meer aandacht voor enkele regionale thema’s als asbest, energie/gezondheid, zorgvuldige
veehouderij en gezondheid, en agrofood.

Z.58350/D.195047

pagina 6 van 19

24 november 2016

KADERNOTA OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT 2018

2.3.2

Samenwerking

De ODZOB is een dienst van en voor de deelnemers. De dienst streeft naar een hoge mate van
samenwerking en co-makership. Kernbegrippen daarbij zijn wederzijds vertrouwen, langdurige en
intensieve samenwerking en afstemming van de bedrijfsprocessen. Burgers en bedrijven in de regio krijgen
zo te maken met één loket en met een integrale doelgerichte benadering vanuit de overheid.
Door samenwerking tussen deelnemers en ODZOB uit te bouwen worden schaalvoordelen behaald. Dit leidt
tot efficiencyverbetering en kostenbesparing voor zowel deelnemers als ODZOB.
Door werkconferenties (ambtelijk en bestuurlijk) te organiseren wordt de samenwerking gestimuleerd en
wordt er kennis gedeeld en gewerkt aan het uitstippelen van een gezamenlijke koers.
Er zijn veel organisaties werkzaam op de beleidsterreinen van de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld:
Veiligheidsregio, waterschappen, OM, Politie, GGD, MRE, andere OD’s. Afstemming en samenwerking met
deze organisaties krijgt steeds beter vorm.
De ODZOB neemt deel aan provinciaal en landelijke overleg van omgevingsdiensten met als resultaat een
betere samenwerking, afstemming en uitwisseling van kennis en informatie.
De ODZOB legt verbanden tussen onderdelen van de fysieke leefomgeving. In het netwerk worden partijen
samengebracht. De kennis die wordt opgedaan tijdens de samenwerking wordt effectief ingezet voor de
deelnemers.
De aanwezige kennis en landelijke invloed op het gebied van landbouw, agrofood en leefbaar platteland
zullen in het belang van alle partners worden benut. De ODZOB heeft een duidelijke positie als
kenniscentrum behouden en zal deze positie verder uitbouwen. Vanuit de basistaakuitvoering worden door
innovatie en samenwerking oplossingen gezocht en gefaciliteerd voor de problemen van het landelijk
gebied: om goed te wonen, werken en recreëren.
Om de onderlinge samenwerking verder te optimaliseren wordt, mede naar aanleiding van het
Arenarapport, ingezet op het verbeteren en versterken van communicatie door middel van
werkconferenties, raadsinformatiebijeenkomsten op verzoek, ODZOB on Tour, ODZOB ontmoet
(informatieavonden), informatiebijeenkomsten samen met de andere GR’en in de regio en
deelnemerstevredenheidsonderzoek.
2.3.3

Kwaliteit

Kwaliteit is het bestaansrecht van de ODZOB. Primair betekent dat permanent investeren in de kennis,
kunde en competenties van onze medewerkers. Strategische personeelsplanning (SPP) gaat ondersteunen
bij het ervoor zorgen dat de juiste medewerker op de juiste plek komt te zitten. Kwaliteit betekent ook
flexibiliteit: de organisatie moet soepel kunnen inspelen op nieuwe vragen en opgaven; om die reden blijft
een zekere flexibele schil noodzakelijk. De gewenste omvang daarvan zal gedifferentieerd zijn per
vakgebied; wat die omvang moet zijn, wordt bepaald met behulp van de analyses uit de SPP.
Van medewerkers wordt verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap verwacht voor hun bijdrage aan het
eindproduct. Afspreken en aanspreken blijven belangrijke waarden binnen de organisatie.
De proceskwaliteit mag echter niet achterblijven: kwaliteitsborging door processen te standaardiseren en
optimaliseren, het hebben van een kwaliteitssysteem, het toezien op de kwaliteit van de informatie die de
ODZOB genereert en deelt met anderen (met deelnemers maar ook Inspectieview Milieu en ketenpartners),
vergt ook de komende periode een forse inspanning. Het slim en innovatief gebruiken van informatie ten
behoeve van informatiegestuurde handhaving en het maken van omgevingsanalyses zorgen voor veel meer
kwaliteit en diepgang in het reguliere VTH-werk. De capaciteit van de ODZOB kan op die manier slimmer en
efficiënter worden ingezet. Investeringen in de ICT-omgeving zullen onvermijdelijk zijn.
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2.3.4

Eén regionaal strategisch en operationeel uitvoeringsniveau van VTH taken

Bij de uitvoering van het werk door de omgevingsdiensten (OD’s) is de toepassing van het zogeheten Level
Playing Field (LPF) van belang: de overheid, en daarmee elke OD, dient iedere burger en elke instelling in
gelijke situaties op gelijke wijze te behandelen. Rechtsgelijkheid is daar een onderdeel van. Het gaat dan
om een uitvoeringsniveau, geobjectiveerd volgens huidige maatschappelijke maatstaven, dat afdoende
wordt geacht ter waarborging van de kwaliteit en de veiligheid van de leefomgeving.
De aankomende Omgevingswet geeft hieraan een nieuwe dimensie. De Omgevingswet biedt de
mogelijkheid om meer gebiedsgericht te bepalen. Om te komen tot de juiste kaders wordt het meer een
proces met betrokkenen; bedrijven, burgers en overheid.
Integratie van uitvoering van vergunningverlening en handhaving op het terrein van de fysieke omgeving
(bouwen/milieu/brandveiligheid/APV etc.) leidt tot meer efficiency en doelgerichtheid. Bestuurders worden
beter in staat gesteld om prioriteiten te stellen.
De huidige situatie is dat gemeenten en provincie bij hun VTH-taakuitvoering een verschillende en sterk
gedifferentieerde inzet plegen, niet of slechts beperkt gerelateerd aan de mate van risicoreductie. Dit
terwijl voor de hele regio voor vergelijkbare gevallen een gelijke mate van risicoreductie zou moeten
gelden. Het uiteindelijk bereiken van een (minimaal) adequaat uitvoeringsniveau in de regio staat hierbij
voorop. Echter, deregulering, het deels ontbreken van en mutaties in het bedrijvenbestand, bezuinigingen,
nieuwe regelgeving vanuit Europa en een sterk wisselend (uitvoerings)beleid per gemeente, cq. provincie
zijn oorzaken die het realiseren van een minimaal adequaat uitvoeringsniveau onder druk zetten.
Dat vraagt daarom grote aandacht.
Het streven is om middels een groeimodel, samen met onze deelnemers, toe te werken naar één efficiënte
Big-8 voor de regionale VTH-taken, op basis van één regionaal strategisch en operationeel
uitvoeringsniveau.
Het belang van één regionaal uitvoeringsniveau is meerledig;
•

Doelgerichter en doeltreffender werken aan een schone en veilige leefomgeving door VTH-taken
risicogericht, informatiegestuurd en innovatief uit te voeren;

•

Efficiëntere uitvoering door uniformering;

•

Effectievere uitvoering door betere samenwerking tussen de verschillende VTH-partners;

•

Gerichte gezamenlijke aanpak van regionale en bovenregionale problemen;

•

Een gelijk speelveld voor bedrijven.

Om die reden wordt dan ook in de Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving het, op
regionaal niveau inrichten van het adequate VTH-proces voor basistaken, verplicht gesteld.
2.3.5

Speerpunten 2018

Voor de ODZOB betekenen de in 2.2 genoemde ontwikkelingen de volgende speerpunten voor 2018
(sommige punten lopen door vanaf 2016 naar 2017/2018).
•

Met betrekking tot de Omgevingswet: In 2016 staat de voorbereiding in het teken van
bewustwording en de bevordering van kennis. In 2017 ligt het accent op verdieping en het
aangaan van samenwerking, alsmede van ‘learning by doing’ door het verder uitwerken en
uitvoeren van leertrajecten en pilots. Een opgestelde impactanalyse geeft op strategisch niveau een
kader voor de te maken keuzes en de uit te voeren acties. Daarbij moet gedacht worden aan de rol
van de Omgevingsdienst, als uitvoerder en adviseur voor de deelnemers en wat daarvoor nodig is
voor de organisatie, de manier van werken en ondersteunende processen en systemen. De
bedrijfsvoering en de werkprocessen worden onder de loep genomen om te bepalen welke
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maatregelen nodig zijn voor een goede uitvoering van de Omgevingswet. Vanaf 2018 worden deze
maatregelen verder uitgewerkt en stapsgewijs ingevoerd.
In combinatie met een opleidings- en trainingstraject moet dit er voor zorgen dat de ODZOB in
2019 klaar is voor de Omgevingswet. Voor de ODZOB betekent de invoering van de Omgevingswet
dat van de medewerkers andere competenties worden gevraagd, namelijk meer
omgevingsbewustzijn en versterking van adviesvaardigheden. Opleiding en training met de andere
manier van werken zijn daarvoor nodig. Anderzijds zal de dienst voorsorteren op het Digitale
stelsel en alle informatie over fysieke leefomgeving ontsluiten. Daartoe loopt momenteel een pilot
met enkele gemeenten, en bij goed resultaat zal dit uitgerold worden naar alle deelnemers.
Investeringen zijn nodig voor het aanpassen de ICT, een upgrade van de huidige VTH-applicatie
SquitXO, voor opleiding en training alsmede voor het aanpassen van de bedrijfsvoering en de
werkprocessen.
•

In 2017 starten de werkgroepen om te komen tot regionaal uitvoeringsbeleid conform BOR. Het
doel voor 2018 is dat de werkprocessen en werkinstructies worden aangepast om conform het
regionaal vastgestelde beleid te werken. Verder loopt het verbeterplan Kwaliteitscriteria voor wat
betreft kritieke massa en opleiding en werkervaringseisen door naast de procescriteria. In 2018
zullen de acties opgenomen in dit plan voor 2018, uitgevoerd worden.

•

De toezichtlast als gevolg van het verwijderen van de asbestdaken zal bij de ODZOB in 2018
toenemen.

•

M.b.t. zorgvuldige veehouderij en volksgezondheid: Het op basis van de dan uitgevoerde
gezondheidsonderzoeken ontwikkelen van een concreet toetsingskader voor het beoordelen van
gezondheidseffecten van initiatieven van veehouderijenbedrijven op de omgeving, het uitvoeren
van door sector en Rijk ontwikkelde plan van aanpak voor emissievermindering in de veehouderij
en het in beeld brengen van gevolgen gezondheidsonderzoek, toetsingskader en plan van aanpak
emissievermindering voor ruimtelijke ordening.

•

M.b.t. klimaat en energie:
o

energiebesparing concretiseren in vergunningen en meenemen bij reguliere controles,
indien noodzakelijk energiebesparing door middel van handhaving;

o

pilots met implementatie van de omgevingswet bij grootschalige duurzame
energieopwekking (o.a. windenergie, mestvergisting en zonnevelden);

o

op verzoek van gemeenten advisering bij het meenemen van duurzaamheid in
Omgevingsvisie en Omgevingsplan, opstellen van duurzaamheidsbeleid, een
duurzaamheidsvisie en uitvoeringsprogramma en uitvoering daarvan;

o

de ODZOB als organisatie CO2-neutraal inrichten;

o

het organiseren van kennisdeling tussen de 21 gemeenten en provincie rondom
bovenstaande vier items.

2.3.6

Uitvoering van de taken

Genoemde ontwikkelingen hebben invloed op de begroting 2018. De uitvoering van de taken en de
ontwikkelingen die in het voorgaande zijn geschetst zullen de nodige inspanningen van de ODZOB vergen,
wat ook in de begroting tot uiting zal komen. Aandachtspunt is ook het aflopen van de
dienstverleningsovereenkomst 2015-2017. Er zal in 2017 overleg worden gevoerd over nieuwe
samenwerkingsafspraken voor navolgende jaren. Ook zal een update worden gemaakt voor het
concernplan 2014-2018.
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3
3.1

Hoofdstuk 3 Financiële uitgangspunten
Inleiding

De in voorgaande hoofdstukken beschreven ontwikkelingen en speerpunten vertalen zich in financiële
consequenties voor de begroting. In deze paragraaf worden de voor begroting 2018 te hanteren financiële
uitgangspunten en financiële consequenties van voornoemde ontwikkelingen voor zover bekend benoemd.
Belangrijkste uitgangspunt voor de begroting 2018 (en de meerjarenraming 2019-2021) is steeds dat
baten en lasten in evenwicht zijn, zodat meerjarig een sluitende begroting gewaarborgd wordt.

3.2
•

•

Baten
Inkomsten uit werkprogramma’s
o

Op basis van beschikbare werkprogramma’s 2017;

o

Gecorrigeerd voor tariefsaanpassingen.

Inkomsten uit collectieve taken
o

Op basis van begroting 2016/2017;

o

Gecorrigeerd voor indexering conform Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4
regionale GR-en;

o

In de begroting wordt daarmee uitgegaan van een collectieve takenpakket zoals de laatste
jaren te doen gebruikelijk. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat de consequenties
van de actuele ontwikkelingen (m.n. invoering van de Omgevingswet) op de door de ODZOB uit
te voeren collectieve taken is. Daarom wordt vooralsnog vastgehouden aan de gebruikelijke
omvang. Het is echter waarschijnlijk dat de invoering van de omgevingswet aanzienlijke
inspanningen met zich mee zal brengen die ook budgettaire consequenties zullen hebben.
Indien in een later stadium de inzichten omtrent de uit te voeren collectieve taken daartoe
aanleiding geven, zal aan de hand van een inhoudelijke onderbouwing de consequentie voor
de begroting aan het AB ter besluitvorming worden voorgelegd. In begroting 2018 wordt als
uitgangspunt gehanteerd dat SSiB in de zelfde omvang en met dezelfde kostenverdeling wordt
voortgezet (tenzij het AB anders besluit).

•

Inkomsten uit intensiveringsbudget
Op 19 maart 2015 heeft het AB ingestemd met de toekenning van een intensiveringsbudget voor een
periode van 3 jaar. Voor 2018 en volgende jaren heeft het AB nog geen besluit genomen. Elders in de
kadernota zijn de uitdagingen en de ontwikkelingen waar de ODZOB de komende jaren mee te maken
heeft geschetst. Duidelijk zal zijn dat de beschikbaarheid van een budget waaruit innovaties en andere
ontwikkelingen betaald kunnen worden van groot belang is voor het functioneren van de ODZOB. De
ODZOB is bij de start ingericht als pure uitvoeringsorganisatie. Bij de vaststelling van de formatie en
het functiegebouw is bij de overhead geen rekening gehouden met meer beleidsvoorbereidende en
adviserende functies voor het voorbereiden, afstemmen en realiseren van grote wet- en regelgeving
gestuurde en/of innovatieve ontwikkelingen. Ook bij het vaststellen van de opleidingsbudgetten is
geen rekening gehouden met dergelijke ontwikkelingen, maar is uitsluitend rekening gehouden met
2% opleidingskosten t.b.v. “normaal onderhoud”. Voor de activiteiten en bijbehorende ontwikkelkosten
(in het algemeen uren die niet direct productief geschreven kunnen worden) in het kader van
genoemde grote ontwikkelingen is een specifiek ontwikkelbudgetnodig. Conform de lijn die in de
werkconferentie op 5 oktober 2016 is onderschreven, wordt in deze kadernota daarom rekening
gehouden met de voortzetting van het intensiveringsbudget:
o

Op basis van begroting 2017, ter grootte van circa € 0,3 mln.;
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o

Gecorrigeerd voor indexering conform Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4
regionale GR-en;

o

In de kadernota wordt daarmee uitgegaan van de omvang van een takenpakket zoals de laatste
jaren is gehanteerd. Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat de consequenties van de
actuele ontwikkelingen (m.n. invoering van de Omgevingswet) op de door de ODZOB in het
kader van het intensiveringsbudget te verrichten activiteiten zijn. Daarom wordt vooralsnog
vastgehouden aan de gebruikelijke omvang. Het is echter waarschijnlijk dat de invoering van
de omgevingswet aanzienlijke inspanningen met zich mee zal brengen die ook budgettaire
consequenties zullen hebben. Indien in een later stadium de inzichten omtrent de uit te voeren
taken daartoe aanleiding geven, zal aan de hand van een inhoudelijke onderbouwing de
consequentie voor de begroting aan het AB ter besluitvorming worden voorgelegd. Tevens is
het mogelijk dat voortschrijdend inzicht er toe leidt dat het intensiveringsbudget en het
budget voor collectieve taken gecombineerd wordt. Dit kan ook consequenties hebben voor de
toe te passen verdeelsleutel. In deze kadernota wordt vooralsnog uitgegaan van de huidige
omvang en verdeling van het budget.

o

Per begrotingsjaar wordt een specifiek uitvoeringsprogramma voorgelegd, waarover apart
verantwoord wordt.

o

Het budget dient ter dekking van activiteiten (incl. daaraan gerelateerde personele
inspanningen en opleidingskosten) die worden uitgevoerd om producten/diensten te
ontwikkelen, die het gevolg zijn van nieuwe wet- en regelgeving, andere wijzen van werken en
andere keuzes in afstemming met de deelnemers, etc.

Het in deze kadernota genoemde ontwikkelbudget wordt in de begroting gekoppeld aan een helder
geformuleerd doel met bijbehorende programmalijnen.
•

Inkomsten uit extra opdrachten buiten het werkprogramma
o

Op basis van realisatiecijfers 2015, 2016 en begroting 2017. Tevens aanpassing aan de hand
van meest recente inzichten accountmanagers;

•

o

Gecorrigeerd voor tariefsaanpassingen;

o

Orde van grootte realisatie 2015 en begroting 2017: € 2,0 mln.

Inkomsten uit opdrachten van derden
o

Op basis van realisatiecijfers 2015, 2016 en begroting 2017. Tevens aanpassing aan de hand
van meest recente inzichten accountmanager;

•

o

Gecorrigeerd voor tariefsaanpassingen;

o

Orde van grootte realisatie 2015 en begroting 2017: € 1,4 mln.

Inkomsten uit doorbelasting garantie lonen
o

2018 is het eerste jaar waarin er in het geheel geen vergoeding meer ontvangen/geboekt
wordt voor de garantielonen betreffende voormalig SRE-personeel;

o

Conform genomen besluit bij vaststelling van begroting 2017 zullen de kosten van
garantielonen van personeel afkomstig van de overige latende partijen nog wel aan
betreffende partijen doorbelast worden.

3.3
•

Lasten
Circa 80 tot 90% van de kosten bestaat uit personeelskosten. Personeelskosten worden o.m. berekend
op basis van:
o

Uitgangspunten SBK;

o

De meest recente inzichten omtrent bezetting, actuele salarissen en inzichten omtrent
salarisontwikkeling (cao, periodieken, jubileumuitkeringen);
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o

Aanvulling inhuurkosten o.b.v. verschil workload vs actuele bezetting; streven is 20% flexibele
schil (payroll, inhuur, detachering).

o

Indexering;

o

Ontwikkeling pensioenpremies (Mocht bij de opstelling van de begroting de ontwikkeling t.a.v.
de pensioenpremies nog onvoldoende duidelijk zijn, dan zal hier geen rekening mee worden
gehouden. Latere ontwikkelingen kunnen dan in de loop van 2017 alsnog tot een
begrotingswijziging 2018 leiden).

•

Overige kosten
o

De meest recente inzichten omtrent ontwikkeling van de overige kosten (huur, servicekosten
etc.);

3.4
•

o

Afschrijvingen o.b.v. activabestand + investeringen + vervangingsinvesteringen;

o

Indexering.

Indexering
Conform Beleidsnotitie Kaders P&C documenten van de 4 regionale GR-en worden de collectieve
budgetten zoals “collectieve taken” en “intensiveringsbudget” geïndexeerd volgens de in de
betreffende nota overeengekomen methodiek. Dit betekent dat voor de indexering van de budgetten
voor collectieve taken en intensiveringsbudget gebruik gemaakt wordt van de indexen uit de Macro
Economische Verkenning 2017, welke gepubliceerd worden in 2016. De volgende indexen worden
toegepast:
o Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC);
o Loonvoet.

3.5
•

Tarieven
Tarief wordt berekend o.b.v.:
o Meest recente inzichten omtrent ontwikkeling van kosten zoals opgenomen in begroting.
Gezien de te verwachten loon- en prijsstijgingen zal dit tot een (geringe) tariefstijging leiden.
o 1340 productieve uren per productieve medewerker. Hierbij dient in ogenschouw genomen te
worden dat de ODZOB uitsluitend de uren die bij opdrachtgevers in rekening worden gebracht
beschouwt als productief. M.a.w. aantal productieve uren is gelijk aan het aantal declarabele
uren.
o Normatieve bezetting van 20% overhead personeel.
o Het eerder genoemde uitgangspunt dat met ingang van 2018 geen vergoeding meer ingeboekt
kan worden voor garantielonen van voormalig SRE-personeel. Zoals reeds in de kadernota voor
begroting 2017 is vermeld heeft dit onvermijdelijk een verhogend effect op het tarief van circa
€ 1,15. Er worden op dit moment geen mogelijkheden gezien om dit op te vangen met een
extra bezuiniging bovenop de reeds gerealiseerde targetsetting van 9%. Het jaar 2018 is het
laatste jaar waarin een structurele tariefswijziging als gevolg van deze garantielonen aan de
orde is. Na 2018 zal hier dus niet meer aan gerefereerd worden.
o De veronderstelling dat al het boventallig personeel is afgebouwd in 2018 en dat geen nieuwe
boventalligheid is ontstaan. Dit heeft een verlagend effect op het tarief van € 0,57.
o Het uitgangspunt dat de ODZOB kostendekkend werkt en dat geen exploitatietekort of
overschot wordt behaald in 2018. Mocht een overschot worden behaald, dan zal dit 1) aan de
algemene reserve worden toegevoegd als deze nog niet op het gewenste niveau is, en 2)
teruggegeven worden aan de deelnemers conform de bepalingen hierover in de
Gemeenschappelijke Regeling.
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•

Tariefopslag i.v.m. opbouw algemene reserve
o Het AB heeft in de vergadering van 26 november 2015 de streefwaarde voor de algemene
reserve vastgesteld op € 1,26 mln., waarbij opgemerkt dient te worden dat het risico als gevolg
van afgenomen opdrachtverlening door deelnemers niet door deze algemene reserve wordt
afgedekt. Het is de verwachting dat dit beoogde niveau voor 2018 bereikt wordt. Daarom wordt
voorgesteld om in de begroting 2018 geen rekening meer te houden met de opslag voor de
opbouw van de algemene reserve. Dit heeft een verlagend effect op het tarief van € 1,-. Mocht
in de loop van de tijd een ander inzicht ontstaan door tegenvallende uitkomsten of een
veranderend risicoprofiel dan zal een separaat voorstel aan het AB voorgelegd worden.

3.6

Investeringen

Op dit moment is beperkt zicht op de investeringsbehoeften die voortvloeien uit de werkzaamheden en
activiteiten in het kader van de omgevingswet. Vooralsnog wordt in de begroting uitgegaan van een
investeringsniveau dat behoort bij de afschrijvingslasten zoals die nu in de meerjarenraming zijn
opgenomen. M.a.w. afgeschreven activa worden vervangen.

3.7

Weerstandsvermogen

Onder het kopje tarieven werd voorgesteld om de opslag van 1€ voor de opbouw van de algemene reserve
niet op te nemen in begroting 2018. Daardoor zal de algemene reserve op het niveau blijven dat eind 2017
wordt gerealiseerd. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de wens van een aantal gemeenten die in hun
zienswijzen op begroting 2017 te kennen hebben gegeven van mening te zijn dat verdere opbouw van de
algemene reserve niet nodig/wenselijk is.

3.8

Vennootschapsbelasting

In de kadernota wordt als uitgangspunt gehanteerd dat de activiteiten van de ODZOB niet of nauwelijks tot
VPB heffing leiden.

3.9
•

Presentatie begroting
Volgens commissie bbv dient overhead m.i.v. begroting 2018 als apart programma getoond te
worden. In begroting 2018 zal hier rekening mee gehouden worden.

•

Volgens commissie bbv dient de begroting m.i.v. 2018 inzicht te geven in de diverse taakvelden.
Hiervoor zal een aparte bijlage opgesteld worden. De taakveldindeling voor provincies wijkt af van
die van gemeenten. Het te hanteren format door de ODZOB is om die reden op dit moment nog
niet helemaal duidelijk, aangezien de ODZOB zowel gemeenten als de provincie als deelnemer
heeft.

•

De begroting zal voorzien worden van een overzicht met bijdragen per deelnemer, waarbij de
overhead verrekend is in deze bijdragen.
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I.

Evaluatie doelen concernplan

DOEL

STAND VAN ZAKEN PER 1 JANUARI 2016

Taken; de ODZOB:
-

definieert en implementeert acties om

-

totstandkoming van de subsidieregeling

dumping synthetische drugs te

waarin grondeigenaren en overheden

verminderen;

gecompenseerd worden in de kosten van
het opruimen van een dumping;
-

pilot 'anders bestemde gebouwen'

-

draaiboek;

-

het opstellen en uitbreiden van de
regeling verwijdering calamiteuze stoffen
(RVCS) Brabantbreed;

-

samenwerking ondermijningsteam en het
RIEC;

-

oog en oorfunctie vervullen;

-

informatieverstrekking bij netwerkdagen,
open dagen en gerichte bijeenkomsten.

In 2016 krijgt het project een vervolg. De
RVCS nieuwe stijl wordt geïmplementeerd in
de gehele provincie Noord- Brabant.
Daarnaast draaien er opnieuw een tweetal
pilots die nieuwe informatie ten aanzien van
de aanpak moeten opleveren. Ook wordt de
samenwerking uitgebreid naar de provincie
Limburg en Zeeland, mogelijk uitgebreid naar
samenwerking over de Belgische grens of
Europees.
-

heeft ketentoezicht ingevuld als

Werkproces is ingevuld. Pilots m.b.t. dit

werkproces;

werkproces lopen nu. Evaluatie eind dit jaar,
zo nodig aanpassing werkproces. In 2015
afgerond.

-

voert de TH-taken uit op basis van een

Dit zal niet eerder dan medio 2016

regionaal werkprogramma;

gerealiseerd kunnen worden. Oorzaak:
opdrachtgevers hebben nog geen ‘fiat’
gegeven voor uitvoer taken op basis van
regionaal werkprogramma.

-

geeft uitvoering aan de regelgeving

Op moment dat door opdrachtgevers hier

met betrekking tot indirecte lozingen;

opdrachten voor worden verstrekt, wordt
uitvoering aan de regelgeving m.b.t. indirecte
lozingen gegeven.
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-

voert op verzoek van de deelnemers de

Taakstellingen uit projectplan 2015 zijn

taken uit die in het huidige ontwerp

behaald. Kernteam is opgetuigd, deelname

van de Omgevingswet aan de

aan de botsproeven zijn afgerond,

desbetreffende overheden worden

medewerkers zijn in basis geïnformeerd

opgedragen.

tijdens dienstbrede bijeenkomst.
Projectplan 2016 staat in teken van
zorgvuldig positioneren, kennis vergroten,
traject opstarten i.r.t. gedrag en houding
medewerkers. 2017/2018 zullen in het teken
staan van implementatie en alle
organisatieveranderingen die daarbij horen.

Kwaliteit; de ODZOB:
-

voldoet aan de door de bevoegde

-

gezagen verlangde kwaliteitseisen;

Scan VTH-personeel en E-portfolio gereed.
Nog te doen: analyse waar aanvullende
opleidingen nodig zijn en uitrol
opleidingsplan voor degenen die nog niet
voldoen.

-

Check of alle processen voldoen aan
kwaliteitscriteria is nog niet gebeurd.
Analyse – verbetermaatregelen definiëren
– implementatie.

-

Nieuw: rol spelen in Brabantbrede
werkgroep Verordening kwaliteitscriteria;
Verordening moet medio 2016 door
raden/staten zijn vastgesteld.

-

is op elk moment onder alle

Consignatieteams t.b.v. geluidsklachten en

omstandigheden in staat om alle taken

overige klachten, ongewone voorvallen en

te vervullen die voor een

rampenbestrijding zijn opgericht. Processen

omgevingsdienst voortvloeien uit wet-

zijn kwalitatief op orde. Acties 2016 zullen

en regelgeving ten aanzien van

gericht zijn op de verdere professionaliteit

crisisbeheersing en –bestrijding;

i.r.t. rampenbestrijding, gedrag en houding
van medewerkers en optuigen Brabantbrede
meldkamer. 2017 zal de doorontwikkeling
meldkamer (alles in eigen huis en
beoordelend loket) en samenwerking met
andere OD’s centraal staan.

-

legt daar waar de signalering van een

Bedoeld is: Legt daar waar de signalering van

feit zulks van toepassing maakt een

een feit zulks van toepassing maakt een

bestuurlijke strafbeschikking op;

bestuurlijke strafbeschikking op indien daar
door opdrachtgever(s) een opdracht voor is
c.q. wordt verstrekt. Dit is ingeregeld.

-

heeft voldoende BOA’s om alle

Bedoeld is: Voldoende BOA-capaciteit

toezichtstaken te vervullen;

beschikbaar voor handhavingstaken. Deze
capaciteit is momenteel voorhanden.
Bovendien is er een samenwerkingsafspraak
met gemeente Veldhoven is per 1-10-2015.
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Daarmee is eventuele piekbelasting op te
vangen.
-

borgt de processen toezicht en

Nog niet voor alle kleursporen zijn de te

handhaving;

leveren producten beschreven, worden de
processen ondersteund door een workflow
managementsysteem, is beschreven wat
onder ‘kwaliteit’ wordt verstaan en worden de
te volgen processen en de te leveren
producten (intern) geaudit. In 2016 zal dit
worden afgerond.

-

heeft de handhaafbaarheidstoets

Zie 3 ‘kaders’ verder de uitvoering door

ingevoerd;

toezichthouders in 2016 en

verzorgt kennisuitwisseling en

Structureel vinden de volgende overleggen

samenwerking tussen

plaats:

handhavingspartners;

-met politie, waterschappen functioneel
parket;
-met waterschappen;
-met regionale en landelijke werkgroep
informatiegestuurde handhaving (IGH).

-

voldoet aan de set met

Door de nieuwe wet VTH en de Brabantbrede

kwaliteitscriteria 2.1. ten aanzien van

discussie over de verordening kwaliteit is

het in te zetten personeel en aan

vooral voor de verzoektaken niet duidelijk

criteria voor externe veiligheid

wat de kwaliteitseisen zijn. Voor de

conform Brabant Veiliger;

basistaken is de verwachting dat de
kwaliteitscriteria ongewijzigd van toepassing
zullen zijn voor de ODZOB. De doorlichting
van het personeelsbestand voor de VTH taken
is uitgevoerd. Aan de hand hiervan wordt het
opleidingsplan ingevuld. Nadat duidelijkheid
is ontstaan over de verordening zal het
verbeterplan worden opgesteld.

-

-

heeft de actieve overdracht van

In het proces vergunningverlening is de

vergunningverlening naar toezicht

handhaafbaarheidstoets opgenomen. In 2016

geborgd;

wordt de uitvoering van het proces geaudit.

heeft normen om vergunningen

De deelnemers hebben vooralsnog bepaald

periodiek te actualiseren;

dat het uitvoeringsbeleid niet bij de ODZOB
moet worden opgesteld.

Level Playing Field; de ODZOB:
-

-

heeft kwaliteitsnormen voor alle

Deel van de producten moeten nog worden

producten (inclusief kosten)

beschreven. Beschrijving toezicht is

vastgesteld;

afgewerkt.

heeft in samenspraak met de andere

Is uitvoeringsbeleid. Beschreven voor

OD’s een gezamenlijke ondergrens

toezicht. Gaat verder uitgewerkt worden met

voor uitvoeringniveau vastgesteld in

ODBN en OMWB in project Kengetallen van

Brabant;

PNB.
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-

heeft de ‘Landelijke

In oktober vonden onder regie provincie LHS

Handhavingsstrategie’

bijeenkomsten plaats. In november werd

geïmplementeerd;

gestart met het inrichten van de ODZOB
toezicht processen om in 2016 conform LHS
te werken. 1e helft van 2016 zal in teken
staan van evalueren en verbeteren.

-

werkt volgens een door de deelnemers

Zeker nog niet gerealiseerd, hooguit op

vastgesteld eenduidig

onderdelen.

uitvoeringsbeleid;
-

-

wordt door de deelnemers in staat

Mandaat verleend door Helmond, Veldhoven,

gesteld één gelijkluidend mandaat voor

Eindhoven, PNB. Nog veel gemeenten hebben

de regio voor alle taken toe te passen;

dat echter nog niet gedaan.

voert administratieve processen (VTH)

Eventuele lokale administratieve

uitsluitend uit voor zover mandaat is

werkzaamheden worden als extra opdracht

verleend door de deelnemers;

buiten het werkprogramma uitgevoerd,
waardoor het interne ODZOB proces uniform
is.

-

voert de taken uit op gelijke wijze voor

Met alle deelnemers zijn afspraken gemaakt

de deelnemers;

over de uitvoering. We kennen twee
processen met en zonder mandaat. Eventuele
lokale werkzaamheden worden als extra
opdracht buiten het werkprogramma
uitgevoerd, waardoor het interne ODZOB
proces uniform is. We draaien met Roxit een
pilot om te komen tot een regionaal Squit
waardoor de lokale werkzaamheden niet
meer nodig zullen zijn.

-

werkt volgens de regionale en

In oktober vonden onder regie van de

landelijke nalevings- en

provincie LHS bijeenkomsten plaats. In

handhavingsstrategie;

november werd gestart met het inrichten van
de ODZOB toezicht processen om in 2016
conform LHS te werken. De 1e helft van 2016
zal in teken staan van evalueren en
verbeteren. Of ‘volledig’ volgens de LHS
gewerkt kan gaan worden zal mede afhangen
van het feit of daar door de opdrachtgever(s)
een opdracht voor wordt verstrekt.

-

heeft gezamenlijke kaders binnen

Voor wat betreft toezicht: ODZOB heeft

Brabant voor VTH voor risicovolle

kaders vastgesteld en werkt per oktober

bedrijven;

conform deze kaders. In september zijn onze
kaders voorgelegd aan de andere Brabantse
OD’s.

-

past de opgestelde normen toe om

De deelnemers hebben vooralsnog bepaald

vergunningen periodiek te

dat het uitvoeringsbeleid niet bij de ODZOB

actualiseren;

moet worden opgesteld.

Z.58350/D.195047
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-

onderzoekt samenwerking tussen

Is onderwerp van gesprek in

Brabants OD’s op gebied van

bedrijfsvoeringsoverleg 3 OD’s. Door verschil

ondersteunende systemen.

in startpositie, keuze van systemen door
deelnemers, zal er op korte termijn geen
synergie te halen zijn. Mogelijk op langere
termijn als een dienst genoodzaakt is om een
systeem opnieuw aan te besteden. De ODZOB
deelt wel alle informatie over
doorontwikkeling kernregistraties, inrichting
zaaktypecatalogus et cetera met de andere 2
diensten.

Innovatief; de ODZOB:
-

stelt samen met de deelnemers een

Jaarlijks wordt in goed overleg met de

lijst op met te ontwikkelen

deelnemers een lijst samengesteld met

instrumenten;

projecten die voor rekening komen van de
collectieve taken en het intensiveringsbudget.
Voor 2015 zijn projecten geëvalueerd en voor
2016 is een lijst samengesteld met projecten
die door lopen dan wel nieuwe projecten.

-

ontwikkelt samen met de deelnemers

In 2015 is in samenspraak met het OGP

slimme vormen van toezicht;

digitaal toezicht m.b.t. het grijze kleurspoor
ontwikkeld. In 2016 zal hierover samen met
het OGP nader overleg over worden gevoerd.

-

implementeert de nieuwe vormen van

Ontwikkelde nieuwe vormen worden

toezicht;

geïmplementeerd.

-

zet digitaal toezicht in;

-

stelt door middel van i-systemen

OGP-leden kunnen inloggen op extranet

relevante data beschikbaar aan

ODZOB en hebben zo toegang tot

deelnemers.

rapportages over voortgang en productie in
Squit. Medio 2016 is de planning om een
kernregistratie te delen met alle deelnemers.

Professionaliteit; de ODZOB:
-

stelt een nieuwe systematiek voor

Risicoparagraaf uitgewerkt en benodigd

risicodekking voor;

weerstandsvermogen onderbouwd (€ 1,2
mln.)

-

gebruikt een nieuwe systematiek

Wordt in 2016 uitgewerkt en

voor tariefstelling voor 2015;

geïmplementeerd vanaf 1-1- 2017.

stelt normen op voor de kwaliteit van

Standaarddocumenten en

de publieke taakuitvoering;

standaardprocessen zijn opgesteld.
Daarmee wordt de kwaliteit geborgd.

-

heeft met de deelnemers een

Is vastgesteld in KIM en beschikbaar gesteld

specifiek format voor verantwoording

aan deelnemers.

vastgesteld;
-

werkt op basis van door de

DVO 2015-2017 is gereed (3 jaar).

deelnemers vastgesteld DVO voor

In 2017 wordt nieuwe DVO 2018-2021

periode van vier jaar;

opgesteld.

Z.58350/D.195047
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-

heeft een aangepaste

Deze wordt elk jaar geactualiseerd.

productencatalogus;
-

werkt op grond van door deelnemers

Dit onderwerp wordt besproken in de

vastgestelde begroting op basis van

werkconferentie van maart 2016.

output- of budgetfinanciering.
Flexibiliteit; de ODZOB:
-

heeft een flexibele schil van 20%

In oktober bedroeg flexibele schil 10% van

t.o.v. 80% vaste formatie.

het totaal. Voortgang is afhankelijk van
A) vacatureruimte die ontstaat als gevolg
van vertrek medewerkers en
B)

Z.58350/D.195047
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RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/009820
AGENDANUMMER: 4
COMMISSIE Algemene Zaken en Control op 19 januari 2017
Onderwerp:

Projectplan I&A 2016-2017

Bijlage(n):

1

Vergadering
van:
19 januari
2017

Agendanummer:

p.h.:

16.09.

HV

de raad
van de gemeente
Asten
Samenvatting
Hierbij treft u het projectplan I&A 2016-2017 aan. Dit projectplan is de leidraad voor de uitvoering
van plannen op het gebied van Informatievoorziening en Automatisering.
Beslispunten
Wij verzoeken u in te stemmen met:
Het projectplan I&A 2016-2017.
De éénmalig investering van € 457.000,= te activeren en ten laste te brengen van de stelpost
vervangingsinvesteringen.
De structurele uitgaven € 83.000,= ten laste te brengen van de stelpost
vervangingsinvesteringen.
De uren die benodigd zijn voor de uitvoering van de projecten ten laste brengen van de
reserve I&A.
De investeringen en uren die lager zijn dan € 10.000,= ten laste brengen van de reserve I&A.
Inleiding
Hierbij treft u het projectplan I&A 2016 aan. Dit projectplan is de leidraad voor de uitvoering van
plannen op het gebied van Informatievoorziening en Automatisering.
Wat willen we bereiken
In 2011 is het informatiebeleid voor de periode 2011-2015 vastgesteld. In deze periode is met
verschillende initiatieven ingezet op samenwerking op het gebied van I&A:
Als onderdeel van de voorgenomen ambtelijke fusie zijn de afdelingen I&A van Asten en
Someren in 2011 samengevoegd;
In 2011 zijn de voorbereidingen gestart voor een samenwerking in Peel 6.1 en ook weer
gestaakt in 2014;
In 2014 zijn Asten en Someren gezamenlijk gestart met de invoering van zaakgericht werken
en de invoering van het zaaksysteem Verseon.
Het samengestelde team I&A is in stand gebleven, maar de overige initiatieven hebben niet tot de
beoogde resultaten geleid. De toekomstige inrichting van de informatievoorziening binnen
bovengenoemde samenwerkingen was lange tijd niet duidelijk. Om deze reden zijn veel
vervangingsinvesteringen en onderhoudsprojecten uitgesteld.
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In 2014 was dit niet langer houdbaar en kwam de continuïteit van de informatievoorziening in
gevaar. Er is voor Asten en Someren gezamenlijk een nieuw technische infrastructuur in gebruik
genomen (computers, dataopslag, internetverbindingen, werkplekken). De uitgestelde
onderhoudsprojecten zijn alsnog uitgevoerd in de periode 2015-medio 2016. Er is nog geen nieuwe
samenwerking in zicht, daarom moet blijvend geïnvesteerd worden in de huidige gezamenlijke
technische infrastructuur van Asten en Someren om de “winkel op orde” te houden. Begin 2017 zal
aan de hand van de toekomstvisie I&A een vervolgadvies worden opgesteld over hoe nu verder na
1 januari 2018 op het gebied van I&A. Dit vervolgadvies wordt met u besproken bij de
voorjaarsnota 2017.
De verleiding is groot om vanwege de nog te bepalen toekomstvisie I&A onderhoud uit te stellen.
Maar in elke optie (zelf blijven doen met nieuwe apparatuur, samenwerking met andere overheden,
uitbesteden enz.) is achterstallig onderhoud een blok aan het been en daarom een grote
kostenpost. Daarnaast is dit ook niet in de lijn met de samenwerking met Someren.
Het college en de raad hebben in 2015 het informatiebeleid geactualiseerd en voor de periode
2015-2017 vastgesteld (Asten Goed Geïnformeerd). Om dit beleid goed uit te voeren heeft het MT
een ICT-architectuur vastgesteld waarin wordt bepaald hoe de technische ICT-inrichting de
gewenste informatievoorziening optimaal ondersteunt.
Het college en de raad hebben in 2015 het informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld. Ook hieruit
komen maatregelen voort die uitgevoerd moeten worden.
Asten werkt aan het project Doorontwikkeling Zaakgericht Werken. Zaakgericht werken wordt
mogelijk gemaakt door de applicatie Verseon. Het is noodzakelijk om een nieuwe versie van
Verseon in gebruik te nemen.
Naast de vernieuwing van Verseon zijn er meer applicaties die aangepast of vernieuwd moeten
worden om de continuïteit en de kwaliteit van de informatievoorziening , als onderdeel van een
goede dienstverlening en efficiënte bedrijfsvoering, te borgen.
Hieronder volgt een toelichting op de uit te voeren projecten. In de bijlage zijn de benodigde
budgetten per project gespecificeerd.
1.Technische infrastructuur
In 2015 is I&A gestart met het aanpakken van achterstallig onderhoud. Om er voor te zorgen dat
de dienstverlening van Asten en Someren op peil blijft en gecontinueerd kan worden, zijn jaarlijks
nieuwe onderhoudsprojecten noodzakelijk.
2.Architectuur
Om binnen twee jaar de gewenste ICT-architectuur te realiseren dienen er diverse koppelingen
tussen Verseon en andere applicaties gelegd te worden, zodat informatie uitgewisseld kan worden
binnen en tussen de verschillende processen, die al dan niet in netwerk verband worden
uitgevoerd. (AST/2015/6609)
3.Applicatiespecifiek
BIS/RIS
De bedrag is nodig voor de verdere inrichting van de raadswebsite, conform het raadsvoorstel van
2 februari 2016 (AST/2015/018769).
Informatiebeveiliging
Bescherming van de informatie, die de gemeente gebruikt en beheert, is een actueel
thema. Niet alleen de bescherming van de privacy van burgers maar ook het voorhanden
hebben van de juiste en volledige informatie voor het uitvoeren van allerlei
gemeentelijke taken noodzaken tot een adequaat informatiebeveiligingsbeleid. Dat willen wij als
organisatie zelf, maar het wordt ook afgedwongen door (nieuwe) wet- en
regelgeving.
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Gemeente Asten moet de informatiebeveiliging dan ook organisatiebreed oppakken, wat
inhoudt dat maatregelen die al in het verleden zijn genomen voor een beperkt
takengebied (bijvoorbeeld in het kader van de voormalige GBA) nu gemeentebreed
worden doorgetrokken. Daarnaast worden nieuwe maatregelen geïntroduceerd die nodig
zijn als gevolg van de veranderende omstandigheden (lees: toenemende dreigingen) van
buitenaf. Het uit te voeren informatiebeveiligingsbeleid is gebaseerd op de landelijke standaard van
de Informatie Beveiligingsdienst (IBD), een organisatie die de overheid ondersteunt bij het plannen
en uitvoeren van beveiligingsmaatregelen.

Basisregistraties
Intern zijn de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de administratie van de WOZ (Wet
Waardering Onroerende Zaken) inmiddels gekoppeld. De volgende stap is de aansluiting op de
Landelijke Voorziening WOZ. Afnemers, zoals belastingdienst, waterschappen en CBS verkrijgen
hiermee één centraal loket voor alle WOZ-gegevens uit alle gemeenten. Maar ook burgers kunnen
hier WOZ-waarden opvragen.
Vanwege de overgang van het Kadaster naar een Landelijke Voorziening Basisregistratie Kadaster
(LV-BRK) moeten er systeemaanpassingen doorgevoerd worden zodat ook de GIS-omgeving (het
geografisch informatiesysteem) steeds de actuele gegevens laat zien.
Inmiddels is Asten als 124e gemeente van Nederland aangesloten op de Landelijke Voorziening
Basisregistratie Grootschalige Topografie (LV-BGT). Het beheer van deze registratie moet nog
verder geborgd worden in de organisatie. Al deze aanpassingen leiden tot een steeds betere GISomgeving en daarmee tot een betere handhaving en dienstverlening.
Upgrade G-BOS
G-BOS (de afsprakenmodule voor de publieksbalies) moet gemoderniseerd worden om de
dienstverlening optimaal te ondersteunen.
Doorontwikkeling Zaakgericht werken
Het project Doorontwikkeling Zaakgericht Werken is reeds gestart. De hieruit voortvloeiende
verbeteringen, aanpassingen en het reguliere onderhoud van Verseon maken de upgrade naar
versie 2.4 noodzakelijk.
Wat gaan we daarvoor doen
Per project zal een apart krediet beschikbaar worden gesteld en afhankelijk van de taak zal dit
projectmatig aangepakt worden.
Mogelijke alternatieven
n.v.t.
Risico’s
Zoals hierboven aangegeven, is na 2011 een aantal vervangingsinvesteringen uitgesteld. De
kapitaalslasten die hierdoor zijn vrijgevallen, zijn voldoende om de kosten van dit projectplan te
dekken. Tot en met 2020 worden geen grote extra investeringen verwacht. Uiteraard kan de
besluitvorming naar aanleiding van de toekomstvisie I&A leiden tot nieuwe voorstellen.
De projecten op het gebied van de technische infrastructuur worden deels door Asten en deels door
Someren gefinancierd, op basis van de afgesproken verdeelsleutel (47%-53%). Na besluitvorming
over dit voorstel zal eenzelfde traject volgen in Someren.
Wat mag het kosten
De investeringen en uren die lager zijn dan € 10.000,= zullen ten laste komen van de reserve I&A
algemeen. Dit omvat een bedrag van € 44.000,=. In de reserve I&A is hiervoor voldoende budget
beschikbaar.
De incidentele projecten die hoger zijn dan € 10.000,= zullen worden geactiveerd. In totaal gaat
het om een bedrag van € 457.000 inclusief de kostprijsverhogende BTW. De jaarlijks
kapitaallasten (afschrijving 5 jaar) zijn € 91.000,= en kunnen ten laste worden gebracht van de
stelpost vervangingsinvesteringen.
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De structurele kosten van € 83.000,= (incl. kostprijsverhogende BTW) kunnen ten laste worden
gebracht van de stelpost vervangingsinvesteringen.
De uren die benodigd zijn voor de projecten € 98.000,= worden ten laste gebracht van de reserve
I&A. In de reserve is hiervoor voldoende budget beschikbaar.
De omvang van de stelpost vervangingsinvesteringen is € 186.000,=.
De stand van de reserve I&A is € 382.000,=. Na uitvoering van de projecten resteert
€ 240.000,=.
Met de uitvoering van het projectplan 2016-2017 zijn bijna alle structurele budgetten (stelposten)
ingezet. Mochten er nog onverwachte investeringen nodig zijn, dan heeft dit financiële
consequenties.
Conclusie is dat de investeringen en éénmalige uitgaven budgetneutraal verlopen. Voorgesteld
wordt om dit door middel van een begrotingswijziging door de raad te laten vaststellen.
In 2017 zullen wij u naar aanleiding van de toekomstvisie I&A een nieuw projectplan 2018-2020
voorleggen, inclusief meerjarige begroting.
BTW-check
Een deel van de BTW is kostprijsverhogend ( € 5.000,=). Hiermee is in de berekening van de
kosten rekening gehouden.
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
Projectplan I&A 2016-2017 (AST/2016/09804)

i.maas@asten.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Projectplan I&A 2016-2017

Dagtekening:

Agendanummer:

7 februari 2017

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november
2016 met zaaknummer AST/2016/009820;
gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 19 januari 2017;

besluit:

- Instemmen met het projectplan I&A 2016-2017.
- De éénmalig investering van € 457.000,= te activeren en ten laste te brengen van de
stelpost vervangingsinvesteringen.
- De structurele uitgaven € 83.000,= ten laste te brengen van de stelpost
vervangingsinvesteringen.
- De uren die benodigd zijn voor de uitvoering van de projecten ten laste brengen van
de reserve I&A.
- De investeringen en uren die lager zijn dan € 10.000,= ten laste brengen van de
reserve I&A.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
7 februari 2017.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos

Budgetaanvraag I&A projecten
Asten & Someren
Kosten x € 1.000

Onderwerp

Eenmalig

in uren

Someren
x € 1.000

Structureel

2016

Asten
x € 1.000

Structureel

2016
éénmalig

in
uren

Asten
x € 1.000
Structureel

éénmalig TLV
reserve I&A <
€ 10 K

1 Technische infrastructuur
Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende werkzaamheden

362

137

16

264

8

158

5

0

0

133

41

8

37 *

2 Architectuur
133

Realisatie architectuurplaat (AST2015/6609)

5

**

5

**

20

**

3. Applicatiespecifiek
BIS/RIS
Gebruik/inrichting BIS/RIS

15

5

5

0

0

15

5

0

0

20

0

0

0

50

0

0

25

0

25

0

20

0

20

Informatiebeveiliging
Overige maatregelen informatiebeveiliging
Basisregistraties
BAG-WOZ koppeling

40

BGT/Topografie
14

BRK monitor

0

Geo/ GIVAS
Upgrade G-BOS

0

*

0

7

7 **

50

0

25

0

8

0

5
118

48 p.m.

136

305

53

454

97

83

44

3

1

1

0

457

98

25

**

0

0 **

0

10

Upgrade G-BOS naar G-KAS / G-PLAN

*

6

3

Doorontwikkeling Zaakgericht werken
Migratie Verseon 2.4 (AST/2016/17285)/doorontwikkeling ZGW (96000000160)

118

Totaal

702

48 p.m.
196

Kostprijsverhogende BTW 3,5% van de 21%
Totaal

702

196

Ten laste van vervangingsinvesteringen en onderhoud ICT
Beschikbaar jaarlijks
€ 186.231
Ter dekking van de éénmalige investeringen Asten 5 jaar afschrijving € 91.407
Ter dekking van de structurele uitgaven
€ 83.127
Restant beschikbaar voor nog nieuwe investeringen

136

53

83 0

44

* Deze kosten gelden voor beide gemeenten en worden confrom de vaste verdeelsleutel tussen Asten (47%) en Someren (53%) verdeeld.
** Deze kosten zijn voor 100% voor Asten.

€ 11.698

Ten laste van de reserve I&A algemeen stand 1-1-2017
Uren die benodigd zijn voor de projecten
Investeringen die in totaal < € 10.000

€ 382.603
€ 97.532
€ 44.323

Restant beschikbaar voor nog nieuwe investeringen/uitgaven

€ 240.748

Kosten x € 1.000
Eenmalig

Toelichting werkzaamheden technische infrastructuur
Installatie monitoringsoftware (o.a. Zabbix)

305

**

in uren

Structureel

Someren
x € 1.000
2016
Structureel

Asten
x € 1.000
2016
in
Structureel
éénmalig
uren

Asten
x € 1.000
éénmalig TLV
reserve I&A <
€ 10 K

10

7

0

9

0

0

8

Opruimen oude domein

0

3

0

2

0

0

1

Inflaten VM's om over provisioning te voorkomen.

0

2

0

1

0

0

1

Nalopen/opruimen oude applicatiegroepen en applicatiemappen
Nalopen rechten op O: schijf ->

0
0

3
3

0
0

2
2

0
0

0
0

2
2

Migratie TDI servers Someren en Asten naar windows server 2012 R2
Palo Alto spoed

0
2

2
2

0
0

1
2

0
0

0
0

1
2

Implementatie DNSSEC

0

3

0

2

0

0

2

0
16

2
10

0
2

1
14

0
1

0
1

1

0

3

0

2

0

0

1

Opruimen fysieke servers/storage en inruil/verkoop.
Mobile devices, encryptie, installatieprocedure, management tool

Data/documentatie I&A reorganiseren

8

5

10

3

0

7

0

0

6

Vooronderzoek IPv6 revisited / Dual-stack draaien?

0

10

0

5

0

0

5

Updaten Cisco werkgroep switches + inrichten radius authenticatie

4

3

0

4

0

0

3

20
40
40
60
40
50
40
0
30

10
15
5
10
5
15
4
5
10

0
0
0
0
0
4
10

16
29
24
37
24
34
23
3
21

0
0
0
0
0
2
5

Upgrade Citrix naar Xendesktop 7.8

Uitfaseren FAT/CAD clients
Vervangen verouderde netwerkcomponenten
Upgrade storage
Aanpassing infrastructuur tbv Oracle licenties
Performance: HP flash
Technische maatregelen informatiebeveiliging
Uitbreiding Wifi
Upgrade autocad
Kofax scanning & imaging

0

0

9
19
19
28
19
24
19
0
14

5
7
2
5
2
7
2
2
5

0
0
0
0
0
2
5
2
0

RAADSVOORSTEL (via commissie)
BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/023799

AGENDANUMMER: 5
COMMISSIE Algemene Zaken en Control op 19 januari 2017
Onderwerp:

Aanvraag uitkering suppletiefonds explosieven

Bijlage(n):

1

Vergadering
van:
7 februari
2017

Agendanummer:

p.h.:

17.02.

HV

de raad
van de gemeente
Asten
Samenvatting
Het afgelopen jaar is door Waterschap Aa en Maas (Waterschap) een ondergrondse
transportleiding van het rioolgemaal vervangen. Vooraf is verplicht onderzoek verricht
naar aanwezigheid van conventionele explosieven. In Nederland kennen we de
Suppletieregeling Explosieven. Gemeenten kunnen aanspraak maken op deze regeling als
vergoeding voor opsporing van conventionele explosieven. Het Waterschap heeft
voorafgaand aan de vervangingswerkzaamheden het onderzoek verricht en daarom
vraagt het Waterschap aan de gemeente Asten om namens hen deze uitkering bij het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan te vragen.
Beslispunten
Wij stellen u voor om in te stemmen om, namens het Waterschap, een aanvraag
uitkering Suppletieregeling Explosieven ad € 31.092,45 in te dienen bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
Inleiding
Het Waterschap heeft het afgelopen jaar de ondergrondse transportleiding van
rioolgemaal de Hutten naar de waterzuivering in Asten vervangen. Voordat de
werkzaamheden konden starten is, door het bedrijf REASeuro uit Riel, verplicht
onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van explosieven.
Voor vergoeding van de kosten van deze voorbereidende werkzaamheden kennen we in
Nederland de Suppletieregeling Explosieven. Dit is de belangrijkste regeling op het
gebied van de financiering van het opsporen en ruimen van explosieven vanuit het
Gemeentefonds
Vanaf 2015 kunnen, alle gemeenten, in geval van opsporing en ruiming van
conventionele explosieven een bijdrage van 70% van de werkelijk gemaakte kosten
ontvangen.
Alléén gemeenten kunnen een aanvraag indienen en in aanmerking komen voor een
vergoeding.
De gemeente is het bevoegde gezag wanneer het gaat om de openbare veiligheid en kan
namens het Waterschap de uitkering aanvragen.
Wat willen we bereiken
Het ontvangen van een suppletie-uitkering uit het Gemeentefonds voor het onderzoek en
opsporen van conventionele explosieven.

Wat gaan we daarvoor doen
• Voor 1 maart 2017 dient de gemeente Asten, door middel van het indienen van
bijgevoegd raadsbesluit, een aanvraag uitkering aan bij het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
• Na ontvangst van de uitkering uit het Gemeentefonds zal de gemeente Asten de
ontvangen uitkering doorbetalen aan het Waterschap.
Mogelijke alternatieven
n.v.t
Risico’s
n.v.t.
Communicatie
Na toekenning uitkering Gemeentefonds ontvangt het Waterschap hiervan een afschrift.
Wat mag het kosten
n.v.t
Bijlage(n)/ter inzage (incl. AST-nr)
Verzoek Aa en Maas: AST/2016/21717
Factuur: AST/2016/24841

h.vdmortel@someren.nl
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RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Aanvraag uitkering suppletiefonds explosieven

Dagtekening:

7 februari 2017

Agendanummer:

17.02.

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 december
2016 met zaaknummer AST/2016/023799;
gehoord het advies van de commissie Algemene Zaken en Control van 19 januari 2017;
besluit:
1. Explosieven op te sporen in die gevallen waarin dit met het oog op de openbare
veiligheid noodzakelijk is;
2. Vóór 1 maart 2017, namens het Waterschap Aa en Maas, voor de opsporing
een bijdrage van 70% van € 44.417,79 zijnde € 31.092,45 middels een
suppletie-uitkering aan te vragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties;
3. Voor de dekking van de overige 30% als uitgangspunt te hanteren, dat de
initiatiefnemer (Waterschap Aa en Maas) de kosten draagt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van
7 februari 2016.

De raad voornoemd,
griffier,
mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans

voorzitter,
mr. H.G. Vos
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Waterschap

Waterschapshuis
Pettelaarparl< 70
Postbus 5049
5201 GA 's-Hertogenbosch

Aa en Maas
GEMEENTE ASTFN
Gemeente Asten
T.a.v. de heer B. van Houts
Postbus 290
5720 A G ASTEN

2 k OKT 2016

Datum

T088 178 80 00
F 088 178 80 01
E info@aaenmaas.nl
W wvw.aaenmaas.nl

20 oktober 2016

Ons kenmerk

461076

Doorkiesnr.
Onderwerp

073 61 58 280 / PBUI Dano
Bijdrage genneentefonds explosieven
transportleiding rioolgemaal de Hutten
rwzi Asten

Geachte heer van Houts,
Waterschap Aa en Maas is bezig met het vervangen van de ondergrondse transportleiding van
rioolgemaal de Hutten naar de waterzuivering in Asten.
Voordat de werkzaamheden uitgevoerd konden worden, diende er eerst een onderzoek naar niet
gesprongen conventionele explosieven plaats te vinden. De bureaustudie, het detectieonderzoek,
het benaderen en verwijderen van de explosieven is uitgevoerd door de REASeuro uit Riel.
In Nederland kennen we de Suppletieregeling Explosieven . Dit is de belangrijkste regeling op het
gebied van de financiering van het opsporen en ruimen van explosieven vanuit het
Gemeentefonds. Alleen gemeenten komen in aanmerking voor een bijdrage. Met deze
wetenschap en het feit dat de gemeente bevoegd gezag is voor de openbare veiligheid, willen wij
de gemeente Asten vragen om namens Waterschap Aa en Maas, middels een raadsbesluit, de
suppletie uitkering aan te vragen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.
In de bijlage vindt u een overzicht van de gemaakte kosten.
Mocht u nog vragen hebben over deze aanvraag, dan kunt u contact opnemen met bovenstaand
telefoonnummer of email pdano@aaenmaas.nl.

Hoogachtend,
Het Dagelijks bestuur
namens deze,
Paul Dano ^
Projectleider

Meer Informatie over deze regeling vindt u op de website van Vereniging voor Explosieven Opsporing

http://www.explosievenopsporing.nl/

Werken met water. Voor nu en later.
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Waterschap Aa en Maas
Management-Informatle-Systeem

7331.32.68 verv PL RG De
Hutten

Deelproject (N3)

Dagboek

D

28-01-2016

VPL
VPL

475239288
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D
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06-07-2016
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VPL
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201607319
201608520
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Datum
04-12-2015

Verplichting

201512458
201601105

Relatienr.

S
D

Boekstuknummer

^FASeuro
PO box 21 - 5 1 3 3 Z G Riel
Alphenseweg 4a - 5133 NE
Riel
Tiie Netherlands

T: +31 (0)13 518 60 76

www.reaseuro.com

Secretariaat(Sireaseuro.com
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Waterschap Aa en Maas
M.I.S. Management-Informatie-Systeem

7331.32.68 - verv PL
RG De Hutten

Deelproject (N3)

Boekstuknummer
201512458
201601105
201607319
201608520

Verplichting
595160361
595160361
695160111
695160111
Totaal

PO box 21 - 5133 ZG Riel
Alphenseweg 4a - 5133 NE
Riel
The Netherlands

T: +31 (0)13 518 60 76

www.reaseuro.com

Secretariaat@reaseuro.com

S
D
D
D
D

Datum
4-12-2015
28-1-2016
6-7-2016
4-8-2016
boeking(en)

Dagboek
VPL
VPL
VPL
VPL

Relatienr.
475239288
475239288
475239288
475239288

Omschrijving
REASeuro/PD-NGE
REASeuro/PD-NGE
REASeuro/PD-NGE
REASeuro/PD-NGE

Bedrag (€) excl BTW
2.750,00
2.750,00
31.651,40
7.266,39
44.417,79
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9516
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9516
9516

Werkplan
36
36
36
36

Project
73313268
73313268
73313268
73313268

Object
7109
7109
7109
7109

MEMO
ZAAKNUMMER : AST/2016/025297

AAN

: Commissie Algemene Zaken en Control

VAN
: Burgemeester H.G. Vos,
NAMENS DEZE : M.A.M. (Michelle) van Arensbergen,
DATUM

: 13 december 2016

ONDERWERP

: Beleidsnotitie kaders P&C documenten MRE, VRZOB, GGD en ODZOB

Samenvatting
De uitvoering van wettelijke taken en de realisatie van ambities zijn op diverse terreinen
belegd bij verbonden partijen. Circa 25-30% van de begroting van Asten gaat daarin om.
De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen in de
samenwerking. Hiervoor is grip op verbonden partijen noodzakelijk. Het is van belang dat
er structuur is in de P&C cyclus van verbonden partijen zodat raad en college hun rol
goed kunnen vervullen.
In dit kader informeren wij u over de volgende ontwikkelingen:
1. de beleidsnotitie Kaders P&C documenten gemeenschappelijke regelingen
2. het proces besluitvorming P&C documenten gemeenschappelijke regelingen Asten
2017
ad 1. Beleidsnotitie Kaders P&C documenten gemeenschappelijke regelingen
De regio Zuidoost-Brabant telt 21 gemeenten. De gemeenten nemen deel aan diverse
Gemeenschappelijke Regelingen. Aan vier Gemeenschappelijke Regelingen nemen alle 21
gemeenten deel, namelijk Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, GGD Brabant-Zuidoost,
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven.
Initiatief harmonisatie
De Kring van gemeentesecretarissen heeft het initiatief genomen met elkaar kaders af te
spreken en daardoor eenduidiger regie te voeren op de vier Gemeenschappelijke
Regelingen. Dit zorgt er ook voor dat het gesprek met de Gemeenschappelijke
Regelingen vooral over de inhoud kan gaan, en niet beperkt blijft tot financiële aspecten.
Ook de Gemeenschappelijke Regelingen onderschrijven de wens tot harmonisatie.
Door de controllers van de vier regelingen zijn de voornemens uitgewerkt in de
bijgevoegde beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, bijlage 1.
Voornemens harmonisatie
De beleidsnotitie Kaders P&C-documenten richt zich vooral op harmonisering van
indexeringsuitgangspunten en bestuurlijke planning. Het ingangsmoment van deze
afspraken is de Kadernota 2018. Later zullen ook andere onderwerpen waarop een vorm
van harmonisering mogelijk is, aan de orde komen. Voorbeelden hiervan zijn de
tussentijdse rapportages, nota reserves en voorzieningen, nota risicomanagement etc.
Voordelen en aandachtspunten
Vaststelling en uitvoering van deze beleidsnotitie levert voordelen op:
• Financiële uitgangspunten zijn waar mogelijk hetzelfde
• Eenduidig planningsproces
• Begroting en verantwoording gaat over financiën én inhoud

Wel zijn er een aantal aandachtspunten:
• Vaststellen van deze beleidsnotitie houdt niet in dat er geen verschillen meer zijn
tussen de Gemeenschappelijke Regelingen. Er zal aandacht moeten blijven voor
de eigenheid van de vier regelingen.
• Deze beleidsnotitie vraagt van de Gemeenschappelijke Regelingen aanpassingen
in hun werkwijze, maar vraagt ook aanpassingen van de deelnemende
gemeenten, bijvoorbeeld in het bepalen van de raadsvergaderingencyclus.
Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten
In de beleidsnotitie Kaders P&C-documenten komen aan de orde:
• Harmonisatie uitgangspunten Begroting
• Rol en functie Kadernota
• Tijdstip aanlevering documenten planning en control
• Wijziging, intensivering of vermindering van taken
Procedure
De vier Gemeenschappelijke Regelingen hebben de concept-beleidsnotitie in de tweede
helft van 2016 ter vaststelling voor aan hun Algemeen Bestuur voorgelegd.
Bij het opstellen van de raadskalender Asten 2017 is rekening gehouden met de planning
in bovenstaande beleidsnotitie van de vier gemeenschappelijke regelingen
ad 2. Proces besluitvorming P&C documenten gemeenschappelijke regelingen
Asten 2017
Om intern structuur aan te brengen in de P&C cyclus van gemeenschappelijke regelingen
zodat raad en college hun rol goed kunnen vervullen in de sturing op deze organisaties
hebben we de besluitvorming met betrekking tot P&C documenten van
gemeenschappelijke regelingen inzichtelijk gemaakt in een proces. Dit proces is
aangescherpt met betrekking tot besluitvorming over de kadernota. Om de raad beter in
positie te brengen aan de voorkant is afgesproken dat de kadernota’s van GR’n voor
zienswijze naar de raad gaan, ipv voor wensen en bedenkingen naar commissie. Dit
betekent dat deze kadernota’s in het eerste kwartaal aan uw raad worden voorgelegd.
Zie hiervoor het bijgevoegde proces, bijlage 2.

Bijlagen:
1. Beleidsnotitie kaders P&C documenten gemeenschappelijke regelingen
(AST/2016/15605)
2. Proces besluitvorming P&C documenten gemeenschappelijke regelingen
(AST/2016/25056)
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LIJST VAN TOEZEGGINGEN
DECEMBER 2016
Commissie ALGEMENE ZAKEN & CONTROL
Datum
28-10-‘13

Toezegging
Er wordt een voorstel voorbereid voor commissie en raad
over bestuurlijke integriteit

Portef.h
Burgemeester

Afd
Grif.

18-06-‘15

Cie wordt op de hoogte
gehouden van actuele
ontwikkelingen Peel 6.1
Op de website wordt een button
opgenomen voor ideeën en
initiatieven burgers; de cie
wordt halfjaarlijks geïnformeerd
over ontwikkeling website

Van Bussel

Dir

Burgemeester

PUB

De raad wordt geïnformeerd
over de besteding van het
ontwikkelingsbudget samenwerkingstrajecten (pag.16
begroting)
Aan de raad wordt een
bestuursopdracht
burgerparticipatie en lokale
democratie voorgelegd
De cie wordt geïnformeerd over
de status van het reclamebord
Markt 6
De raad wordt betrokken in het
proces Toekomstvisie cf.
routeplan Veerkrachtig Bestuur
De mogelijkheden voor de inzet
van de algemene reserve
worden geanalyseerd
Er vindt extra overleg plaats
met de Ondernemersvereniging

Van Bussel

Dir

Burgemeester

R&O

Afgedaan
Cie heeft voorstel 24-11-’16
doorgeleid naar raad 13-12

Martens

R&O

Nog in te plannen

Burgemeester

Dir,
R&O

Van Bussel

MID

Info is gegeven Memo 1810-16’ en cie 24-11-’16;
planning voor 1-7-2017
Planning voor VJN 2017

Van Bussel

R&O

De raad wordt geïnformeerd
over de voortgang Veiligheidsprogramma, o.a. aanpak
ondermijnende criminaliteit,
drugs
Probleem mobiele telefonische
bereikbaarheid wordt
geagendeerd
Mogelijkheid Apps voor
gemeentelijke dienstverlening
wordt bezien
De cie wordt geïnformeerd over
planning en informatie
herwaardering WOZ

Bgm

R&O

Bgm

R&O

Nog in te plannen

Bgm

PUB

Nog in te plannen

Van Bussel

MID

Afgedaan
Rechtstreeks per mail,
planning raad 07-02-2017

07-07-‘15
Raad VJN

07-07-‘15
Raad VJN

03-11-‘15
Raad

31-03-‘16

13-10-’16
08-11-’16
raad
08-11-’16
raad
08-11-‘16
Raad
08-11-‘16
Raad,
24-11-‘16

08-11-‘16
Raad
08-11-‘16
Raad
24-11-‘16

Afdoening
Na raad 11-03-’14, themabijeenkomst 17-06-15,
presidium 31-08-’15 en 3005-’16. Vervolgbijeenkomst
1e kwartaal 2017.
Doorlopend.
2016: Info is gegeven in
conferentie 20-01, cie 25-02
Deels afgedaan (zie ook
toez. 13-10-’16) Ideeënknop
is ingevuld;
halfjaarlijkse info is gegeven
in cie 14-01-’16 en in cie 1309-16; planning maart ‘17
Planning 4 juli ’16 (VJN) en
13 oktober ’16
(Najaarsrapportage)

Afgedaan
Overleg is geweest op 1111-2016
Planning presentatie voorjaar
2017

-2Datum
24-11-‘16

Toezegging
De raad wordt geïnformeerd
over plan van aanpak
Toekomstvisie Veerkrachtig
Bestuur

Wijziging in planning van toezeggingen
-Griffier,
M. van Erp

Portef.h
Burgemeester

Afd

Secr.
/R&O
/Griff
ier

Afdoening
Afgedaan
Naar raad 13-12-‘16

DYNAMISCHE TERMIJNKALENDER, 4E KWARTAAL 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indien thema's nog moeten worden ingepland
Aanduiding:
Planning bij benadering
Aanduiding:
Informatief (presentaties, stand van zaken)
Aanduiding:
Opiniërend/Wensen&Bedenkingen (komt later terug voor advisering en besluitvorming)
Aanduiding:
Ter advisering aan de raad in de commissie
Aanduiding:
Formele besluitvorming en beleidsbepaling (vaak verordening e.d.)
Aanduiding:
Indien thema's behandeld zijn in een raadscommissie
Aanduiding:
Indien thema's zijn behandeld in de gemeenteraad
Aanduiding:
Indien thema's niet behandeld zijn of worden conform planning
Aanduiding:

jaar
Thema's

maand

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

BURGERS
Privatisering overige sportaccomodaties
Beleidsplan WMO 2015-2017: Uitvoeringsplan sociaal domein
Bijstand, Minimaregelingen, Schuldhulpverlening (Peel)
Participatiewet: Basisvoorziening
Tegenprestatie
Nota integraal jeugdbeleid
Leerlingenvervoer
Actualisering SHP basisonderwijs 2016-2026
Beleidsnota Voor- en vroegschoolse educatie VVE/LEA
(Financiële) Monitor Sociaal Domein
Renovatie Varendonckcollege
GR GGD (gezondheidsbeleid)
GR Senzer (Participatiewet)
GR Peel
Toeristisch-recreatief uitvoeringsprogramma 2015-2018
Subsidiebeleid
Peuterspeelzaalwerk
Nieuw Gemeenschapshuis

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

RUIMTE
Best. Plan Prinsenmeer
Visie Diesdonk
Welstandsnota (jaarlijks evaluatie)
Bomenbeleidsplan
Reconstr. Logtenstraat
Herinrichting Jasmijnstraat e.o.
Onderzoek Heesakkerweg-Beatrixlaan
Herinrichting Markt/Emmastraat
Parkeren Koningsplein
GVVP update
Onderhoud Heerbaan
Best. Plan bedrijventerrein Florapark (de Stegen)
Noordoost Corridor/de Ruit, bereikbaarheid Regio
Structuurvisie kwaliteitsverbetering landschap
Nota grondbeleid 2015-2018
Gebiedsvisie Heusden, geurverordening
Evaluatie starterslening
Woningbouw Voortgangsmonitor
Woonvisie 2015-2024
Best.plan buitengebied digitaal
Vervolg Loverbosch Oost
Masterplan Kanaalweg (Brandenburch/Raijmakers)
Plattelandsontw.Heusden-Neerkant (Fietspad Meijelseweg)
Beleidsplan gladheidsbestrijding
Toeristische bewegwijzering
Regionale Bedrijventerreinvisie
GR Blink
Omgevingswet
Veegplan
Kwaliteitscriteria Vergunningen, toezicht en handhaving
Agenda Ruimte De Peel
Hondenbeleid en -voorzieningen
Biodiversiteit

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ALGEMENE ZAKEN & CONTROL
Handhavingsprogramma
Toekomstvisie Veerkrachtig Bestuur
Kadernota IVB 2015-2018
GR Veiligheidsregio BZO
GR ODZOB
GR MRE
Controleverordening accountant
Financiële verordening
Onderzoek kostendekkendheid leges
Meerjarenbegroting 2017-2020
Raadsinformatiesysteem/website
Tussentijdse rapportage
Jaarrekening
Belastingverordeningen
213a onderzoek
Burgerparticipatie
Peelsamenwerking Economische Zaken
APV actualisering
Samenwerking belastingen
Samenwerking I&A/projectplan I&A 2016-2017
Centrummanagement
Uitvoering bedrijfsplan 2015-2019

1
2
3

RAADSCONFERENTIES
Sociaal domein/nuldelijn
Integriteit
Veehouderij en gezondheid
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nieuw opgenomen

Welstandsnota jaarlijkse evaluatie: naar 4e kwartaal 2017 na prioritering
Bomenverordening vervangen door bomenbeleidsplan
Herinrichting Hoogstraat vervangen door Reconstructie Jasmijnstraat e.o.
Herinrichting Emmastraat/Wolfsberg vervangen door Onderzoek Heesakkerweg-Beatrixlaan
Parkeren Koningsplein: volgt na vaststelling ontwerp Bartholomeus
Nota grondbeleid 2015-2018: geen planning ivm prioritering en ambtelijke capaciteit
BP buitengebied: planning is opgeschoven naar april 2017
Vervolg Loverbosch Oost: planning na prioritering
Masterplan Kanaalweg: meer tijd benodigd (er is afstemming met provincie)
Toeristische bewegwijzering: geen planning ivm prioritering en ambtelijke capaciteit
Regionale bedrijventerreinvisie: wacht op besluitvorming provincie
nieuw opgenomen
onderzoek kostendekkendheid leges: verwerkt in begroting 2017
Samenwerking, Asten koerst op eigen kracht: vervangen door "Toekomstvisie Veerkrachtig Bestuur"
APV actualisering: planning na prioritering medio 2017
nieuw opgenomen
toelichting griffie
2007: deze kalender bevat grotere beleidsonderwerpen die conform het collegeprogramma of uitspraken in raad en commissies in overleg met de betrokken ambtenaar worden ingepland (griffiewijzer)
2013: aanvullingen/wijzigingen worden tot nader order per kwartaal verwerkt
2014: verbeteractie m.i.v. kalender 2015: koppeling met begrotingsprogramma LIAS
maart 2016: gewijzigde legenda (kleur), categorie "beeldvormende discussies" toegevoegd aan categorie Opiniërend/Wensen&Bedenkingen
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GR Peel 6.1: per 1.1.2017 "GR Peel"

M. van Erp, 22 december 2016

jul aug sep okt nov dec

x
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GR Werkbedrijf Atlant (Samenwerking Peel 6.1 Participatiewet): naam per oktober 2016 "Senzer"

december 2016: planning 2017 nog niet volledig actueel en beschikbaar
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Opmerkingen/wijzigingen t.o.v. termijnkalender 3e kwartaal 2016
B8
B13
B14
B17-18
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