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Samen aanpakken: plan van aanpak ODZOB
(opvolging conclusies en aanbevelingen rapport rekenkamercommissies)

Opstellen plan van aanpak gestart
Het Algemeen Bestuur (AB) van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) heeft op 
24 september jl. ingestemd met het procesvoorstel om te komen tot een plan van aanpak 
voor de verbetering van de samenwerking in ODZOB-verband. Een belangrijke focus ligt 
daarbij op de positionering van de gemeenteraden en provinciale staten. Het plan van 
aanpak moet in het AB van maart 2021 worden vastgesteld.

Stuurgroep aan het roer
Het AB heeft een stuurgroep ingesteld die als opdrachtgever verantwoordelijk is voor de 
totstandkoming van het plan van aanpak. Deze bestaat uit:

» Peter Smit (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant)
» Peter van de Noort (wethouder Reusel-De Mierden)
» Anke van Extel-van Katwijk (wethouder Gemert-Bakel)
» Ron Cremers (waarnemend directeur ODZOB)

De realisatie van het plan van aanpak gebeurt door een ambtelijke projectgroep en 
verschillende werkgroepen. Zowel in de projectgroep als in de werkgroepen zijn 
gemeenten, de provincie en de ODZOB vertegenwoordigd. Het opdrachtgeversplatform 
(OGP) fungeert als ambtelijke klankbordgroep.

Focus op zes bouwstenen voor verbetering
Het procesvoorstel waarmee het AB heeft ingestemd richt zich op 6 bouwstenen voor 
verbetering van de samenwerking. Deze zijn gebaseerd op de conclusies en aanbevelingen 
van de rekenkamercommissies:

1. De collectieve taken
2. De beleidseffectiviteit
3. De doelmatigheid van het samenspel
4. De strategische rolneming
5. De governance in het algemeen
6. De positionering van de gemeenteraden

Betrokkenheid van raads- en statenleden bij het plan van aanpak
Bij de uitwerking van de laatstgenoemde bouwsteen worden ook raads- en statenleden 
nadrukkelijk betrokken. Er wordt om te beginnen een digitale vragenlijst uitgezet. Die 
vragenlijst moet inzicht geven in wat vanuit de raden en staten de belangrijkste 
aandachtspunten zijn voor de positionering. Bezien vanuit de uitkomsten van het 
rekenkameronderzoek én bezien vanuit de lokale/provinciale opgaven en wensen. Op basis 
van de vragenlijst én op basis van de uitwerking van de andere bouwstenen worden er 
enkele online-bijeenkomsten met raads- en statenleden georganiseerd om tot nadere 
invulling van de positionering te komen.
De vragenlijst wordt naar verwachting rond 1 november a.s. uitgezet en de bijeenkomsten 
volgen in de loop van die maand.


