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Inleiding
Vooruitlopend op en tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering op 19 mei 2020
heeft uw raad enkele vragen gesteld. De meeste vragen zijn al beantwoord door de
voorzitter van de rekenkamercommissie. De resterende vragen beantwoorden wij
hieronder.

Beantwoording vragen
Vragen VVD
1. Hoe gaan we met de gemeente Veldhoven om met de overheveling van
bodemtaken (omgevingswet) die vanuit de provincie worden overgedragen aan
onze gemeente? Hebben we inzicht in de financiële consequenties hiervan? Hoe is
deze bodemkennis binnen onze gemeente daarin? Welke rol gaat de ODZOB hier
binnen onze gemeente in krijgen?
De bodemtaken die overgedragen worden vanuit de Provincie naar de gemeente
moeten grotendeels wettelijk worden uitgevoerd door de omgevingsdiensten. In de
huidige situatie voert de ODZOB deze zelfde taken op het grondgebied van Veldhoven
in opdracht van de Provincie uit. Voor de ODZOB zijn en blijven het dus voornamelijk
basistaken. De financiële consequenties betreffen een ombuiging van bestaande
geldstromen. De rijksoverheid zal via het gemeentefonds zorgdragen voor een
bijdrage voor iedere gemeente. Waarschijnlijk wordt pas in het najaar van 2020
bekend hoe hoog de bijdrage per gemeente zal zijn. Wij gaan er van uit dat deze
bijdrage dekkend zal zijn voor de bijbehorende taken. Uiteraard volgen wij de
berichtgeving hierover.
Op dit moment hebben wij in Veldhoven geen bodemdeskundigheid in de eigen
organisatie, een medewerker van de ODZOB voert in dit kader ondersteunende
werkzaamheden voor ons uit.
2. Subregionaal worden vergaderingen, in tegenstelling tot andere GR'en, bestuurlijk
niet vooraf afgestemd. Vanwaar deze keuze? Wordt dit naar aanleiding van dit
adviesrapport aangepast?
Dit is voor Veldhoven geen keuze geweest. Als Veldhoven hebben wij juist actief naar
afstemming gezocht. Deze afstemming is inmiddels opgepakt. Of hier het onderzoek
ook een rol in heeft gespeeld is niet duidelijk.
3. Voor veel raads- en steunfractieleden blijft de ODZOB en de adviezen/verslagen
hieromtrent erg abstract. Hoe kunnen we dit toegankelijker maken zodat we in het
vervolg onze controlerende taak beter uit kunnen voeren?

De ODZOB biedt actief mogelijkheden aan om kennis te maken met de diverse
activiteiten tijdens de “ODZOB on tour”, daarnaast worden jaarlijks, samen met de
andere gemeenschappelijke regelingen, bijeenkomsten gehouden waarbij uitleg wordt
gegeven over de begroting. Hier kunt u uit eerste hand vernemen wat de uitvoering
inhoudt. Wij zijn zeer positief over dit aanbod van de ODZOB.
In aansluiting met de aanbevelingen van de rekenkamercommissie is een actievere
deelname door de raad van de gemeente Veldhoven aan te bevelen. Vanuit het
verkregen inzicht zullen de formele stukken (kaderdnota, jaarstukken en begroting)
die u worden toegezonden meer tot de verbeelding spreken en kansen bieden om de
controlerende taak beter uit te voeren.

Vraag D66
Wat vindt de poho van het idee van de voorzitter van de RKC om een opleg
A4’tje te voegen bij de stukken die naar de raad gaan (begroting e.d.) met
inzicht wat de ODZOB heeft bijgedragen aan de gemeentelijke doelstellingen?
Het college adviseert om geen gebruik te maken van dit voorstel.
Met het doorvoeren van dit voorstel zou je een dubbele uitzondering creëren.
De eerste ontstaat bij de aanpak van de andere gemeenschappelijke regelingen; een
oplegnotitie bij de ODZOB en bij de anderen niet.
De tweede slaat terug op uw constatering dat de ODZOB gezien en benadert moet
worden als een lijnafdeling. Voor de lijnafdelingen worden ook geen oplegnotities
gemaakt.
Daarnaast zal de noodzaak van de oplegnotitie bovendien wegvallen door een goede
invulling te geven aan de overige in de aanbevelingen genoemde punten.
Mocht u toch willen overwegen om over te gaan tot een constructie waarbij
oplegnotities gebruikt gaan worden, dan zal dit in een bredere context, dan de
centrale vraag van dit onderzoek, aan de orde moeten komen.
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