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16035 Ontwerpbegroting 2017en Meerjarenraming 2018-2020 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, besluit 
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NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Veldhoven, 
gehouden op 10 mei 2016 in het gemeentehuis te Veldhoven.

Aanwezig:

A.H.J. de Kort (VVD) 
ir. F.P.H. de Lepper (GBV)
A.G.C.M. van den Oever (VVD) 
mevr. drs. A.P. van Pelt-Kamphuis (D66) 
W.G.M. Peters (VSA)
M.J.J.M. Prinsen (VVD) 
mevr. M.J.H. Prinsen (VVD) 
drs. J.G.W. Rooijakkers (PvdA) 
mevr. J.H.T. Roosen-Goudsmit (GBV) 
drs. A.P. Saris (VVD)
G.C.W.M.P. Slegers (CDA) 

mevr. M.H.M. Klaassen (Fractie Klaassen) B. Wijnands (VSA)

drs. J.M.L.N. Mikkers voorzitter
mr. G.M.W.M. Wasser griffier
mevr. M.M.J. van den Berkmortel notulist

Aanwezig: P.J.M. van de Looij (GBV), P.J.M. Wijman (D66) en de dames
H.C.H.M. van Dongen-Lamers (GBv) en N.H.J. Ramaekers-Rutjens (VSA), 
wethouders

mevr. H.A.F.A. van den Berg (CDA) 
P.A.C.M. Bijnen (GBV) 
drs. A.H.D.M. Bolsius (CDA)
H.A.M. van Doren (GBV)
J.A.H.M. Engelen (VSA) 
mevr. drs. C.M.P. Gielis (VSA) 
mevr. W.M. van der Grinten (VSA) 
W.P. Groenendijk (GBV) 
mevr. I.J. Hartlief (D66)
J.J.A. Hofman (VSA)
G.L.C. Jonkers (GBV)

Afwezig: W.M.C.J. Hornman (D66), H.B.P. Kootkar (Samenwerkend Veldhoven), 
P. Wisgerhof (CDA)

BESLUITVORMEND

1. OPENING

De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte 
welkom.

2. VASTSTELLEN DEFINITIEVE AGENDA 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. TREKKING STEMMINGSNUMMER

Stemmingsnummer 6 wordt getrokken. Dit betekent dat de heer Slegers bij 
eventuele stemmingen als eerste zijn stem zal uitbrengen.
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4. NOTULEN VAN DE BESLUITVORMENDE VERGADERING VAN 22 MAART EN
19 APRIL 2016 VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

Er zijn geen opmerkingen over deze verslagen.

5. INFORMATIERONDE

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

6. ARTIKEL 42-VRAGEN

Er zijn geen artikel 42-vragen.

7. SPREEKRECHT BURGERS

Met het oog op het grote aantal insprekers met betrekking tot agendapunt 8, 
taakstelling statushouders Veldhoven - onderzoek naar geschikte locaties voor 
urgenten, licht de voorzitter kort de procedure toe ten aanzien van de behandeling 
van de geagendeerde onderwerpen.

Mevrouw Van den Hurk geeft aan dat zij de onderzoeksopzet te beperkt vindt door 
slechts twee locaties te bekijken en zij vraagt dan ook in hoeverre er is gekeken 
naar leegstaande bebouwing of andere locaties die wellicht op minder bezwaren 
stuiten, ook met het oog op zuinig ruimtegebruik. Zij vraagt of de gemeente kan 
garanderen dat de woonunits na de maximale periode van tien jaar verdwijnen en 
er niet tussentijds een bestemmingsplanprocedure wordt gestart om deze 
bestemmingslocatie definitief te verankeren. Voorts vraagt zij of de gemeente kan 
aangeven door welke categorie woningzoekenden deze woonunits zullen worden 
gebruikt, wat het maximale percentage per categorie is en hoeveel mensen gebruik 
zullen maken van een woonunit.

De heer Rooijakkers vraagt wat haar specifieke zorgen of bezwaren tegen het plan 
zijn.
Inspreker vreest dat, vanwege tijdgebrek, onvoldoende is gekeken naar andere 
geschikte locaties binnen Veldhoven. De woonunits zullen het uitzicht in haar 
achtertuin gaan belemmeren.

De heer Van Rooij geeft aan dat het feit dat de gemeente door de provincie is 
aangesproken op de achterstand bij de huisvesting van statushouders en urgenten 
geen reden mag zijn tot een overhaast besluit. De verantwoordelijk wethouder had 
eerder in actie moeten en kunnen komen. Het huisvesten in opgestapelde 
wooncontainers gedurende tien jaar zal leiden tot problemen. Het geplande aantal, 
de samenstelling van de groep en de afgelegen locatie zullen een goede integratie 
in de weg staan. Bovendien mogen er vanwege gezondheidsrisico's en 
geluidsoverlast geen onderkomens voor kwetsbare groepen worden gerealiseerd 
binnen 100 meter van een snelweg (N2/A2). Bij de herinrichting van de 
Blaarthemseweg is geen rekening gehouden met een toename van de verkeersdruk 
en de omwonenden zullen (opnieuw) moeten inleveren op hun woongenot. Hij doet 
dan ook een dringend beroep op de raad om niet te kiezen voor de Blaarthemseweg 
als mogelijke locatie voor de huisvesting van statushouders of urgenten.
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Mevrouw Van Pelt vraagt wat het bezwaar van inspreker persoonlijk is tegen de 
voorgestelde locatie.
Volgens inspreker zal het aantal van 80 mensen op een kleine oppervlakte zeker 
leiden tot problemen.

De heer Van Doren vraagt wat inspreker bedoelt met het inleveren van woongenot. 
Inspreker antwoordt dat er al perikelen zijn geweest met betrekking tot Zeelst en 
de infrastructuur rond de N2 en A2. En, hoewel het de minst belangrijke reden is, 
wilde hij deze wel noemen.

De heer Weiiers heeft een onpersoonlijke en ongeadresseerde brief over dit 
onderwerp ontvangen die leugens en onwaarheden bevat. Hij wil (en moet) 
meewerken aan dit maatschappelijke probleem, maar er is goed en duidelijk 
overleg nodig om tot een passende oplossing met voldoende draagvlak te komen.
De huidige infrastructuur is niet voorzien op deze toevoeging en op basis hiervan is 
in andere dorpen gekozen voor een andere locatie. Met het oog op de schaalgrootte 
en de doelgroep (vooral mannen) voorziet hij problemen voor burgers met 
levenslange gevolgschade en vreest hij voor een veilige woonomgeving voor zijn 
gezin. Daardoor is hij gedoemd om voor de lange termijn op deze locatie te blijven 
of zijn huis met groot verlies te verkopen. Hij pleit dan ook voor een andere opzet, 
in overleg met de betrokken burgers en, indien nodig, zal hij alle rechtsmiddelen 
toepassen om de uitvoering van het voorgestelde plan te dwarsbomen.

De heer Rooijakkers vraagt welke leugens en onwaarheden de brief bevatte.
Inspreker antwoordt dat de volgende inspreker hier nader op zal ingaan.

Mevrouw Hartlief vraagt welke andere oplossingen hij voor ogen heeft.
Volgens inspreker zijn er voldoende leegstaande kantoorpanden, woningen of 
andere locaties beschikbaar.

Mevrouw Havenaar betreurt het dat de bewoners pas op het laatste moment 
onvolledig en onjuist zijn geïnformeerd over de plannen. Met de plaatsing van de 
containerwoningen krijgt de entree naar de doodlopende straat een totaal ander 
karakter en dat zal zeker invloed hebben op de waarde van de woningen. Het 
grootste bezwaar is de grootschaligheid van het plan. Een rapport dat eind 2015 is 
gepubliceerd adviseert geen grootschalige en opzichtige locaties zonder fysieke 
inbedding in de wijk. Spreiding en kleinschaligheid zijn van essentieel belang voor 
een goede integratie, evenals goede huisvesting en het vroegtijdig betrekken van 
omwonenden. Ook een mix van bewoners is belangrijk en het voorliggende voorstel 
voldoet aan geen van deze elementen. Door het vooruitschuiven van de 
problematiek is de gemeente in tijdnood gekomen en is er onvoldoende aandacht 
voor andere opties, zoals het versneld bouwen van sociale huurwoningen of het 
tijdelijk opofferen van een deel van de groenvoorziening, waar een klein aantal 
woonunits zou kunnen worden geplaatst. Zij wil graag gezamenlijk zoeken naar een 
passende oplossing met voldoende draagvlak. Het voorliggende plan zal door de 
bewoners met alle mogelijke middelen worden bestreden.

De heer Van den Heuvel betreurt het dat zijn vragen over het voorstel van de 
gemeente om statushouders in zijn directe omgeving te huisvesten niet beantwoord 
konden worden, omdat het gemeentehuis gesloten was. Hij erkent de noodzaak om

Veldhoven
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vluchtelingen op te vangen, maar vindt het ook belangrijk om samen te werken aan 
een spoedige integratie in de Nederlandse samenleving. Daarvoor is spreiding over 
de gemeente noodzakelijk. Volgens het voorstel zijn voor de locatie Djept/Heerbaan 
30 verplaatsbare woningen voor eenpersoons en 60 voor 
meerpersoonshuishoudens voorzien. Dat betekent dat alleen op die locatie al 
minimaal 150 personen worden gehuisvest; veel meer dan de totale taakstelling 
van 112. Een korte inventarisatie leerde hem dat er in Veldhoven 71 bedrijfspanden 
te koop staan die mogelijk ook kunnen worden gehuurd. Deze zijn eenvoudig om te 
bouwen tot woonunits en hij wil zich er persoonlijk voor inzetten om bij 
Veldhovense bedrijven te informeren naar de bereidheid om mee te werken aan het 
ombouwen en inrichten hiervan. Bovendien zijn er 24 woningen te huur die al zijn 
voorzien van de benodigde nutsvoorzieningen en centraal in Veldhoven liggen. Hij 
verzoekt de raad dan ook om deze suggesties mee te nemen bij de beoordeling van 
het voorstel.

De heer Saris vraagt of het 24 sociale huurwoningen betreft.
Inspreker heeft daar niet specifiek naar gekeken.

Mevrouw Hartlief vraagt waarom inspreker ervan uitgaat dat er meer dan 112 
statushouders zullen worden gehuisvest. Bedrijfspanden zijn veelal gelegen op een 
bedrijventerrein, wat niet bevorderlijk is voor de integratie. Ze vraagt of de lege 
bedrijfspanden op De Run buiten beschouwing kunnen worden gelaten.
Inspreker heeft in zijn bijdrage al aangegeven dat er minimaal 150 personen zullen 
worden gehuisvest op de locatie Djept/Heerbaan, terwijl het volgens de gemeente 
om 112 statushouders gaat. Hij erkent dat De Run minder geschikt is voor 
huisvesting, maar er zijn ook nog andere bedrijfspanden te huur die meer centraal 
liggen.

De heer Snelders wijst erop dat Zeelst in het verleden al enkele malen grondgebied 
heeft moeten afstaan aan de gemeente Eindhoven. De 12 wooneenheden voor 
bewoners met onaangepast woongedrag zijn op Zeelster grondgebied gerealiseerd, 
evenals de locaties die nu worden voorgesteld ten behoeve van statushouders. Hij 
vindt het niet verstandig om twee groepen van bewoners waarover burgers zorgen 
hebben zo dicht bijeen te plaatsen. Ook veel verenigingen zijn in de directe 
nabijheid gesitueerd. Bovendien moest een school eerder worden verplaatst 
vanwege een te hoge concentratie fijnstof op die locatie. Hij verzoekt de raad 
daarom om verder te kijken naar andere locaties binnen de gemeentegrenzen en 
stelt voor om de statushouders te verdelen over de elf Veldhovense wijken. Uit 
ervaringen is bekend dat dat de integratie in ieder geval bevordert. Overigens 
betreurt hij het dat dit voorstel wordt gedaan zonder vooroverleg met de bewoners.
Na de aankondiging in de krant kon het inspreekrecht niet eens tijdig meer worden 
aangevraagd.

Mevrouw Luiken vindt dat de manier waarop is gecommuniceerd over dit onderwerp 
geen schoonheidsprijs verdient en dit zorgt voor wantrouwen. Zij heeft begrip voor 
de taakstelling en wil daaraan bijdragen, maar ze wil er ook tijdig bij betrokken 
worden. Zij vindt het echter geen goed plan wanneer het aantal woningen in 
Zeelst-Oost toeneemt met 200Zo. Zeker niet als het ook nog eens grotendeels 
alleenstaande mannen betreft. Zij vraagt dan ook hoe de gemeente omgaat met de 
veiligheid van de bewoners. Kleinschalige opvang bevordert de integratie; het is

Veldhoven
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beter voor de statushouders en het draagvlak is groter. Andere gemeenten hebben 
goede resultaten behaald bij een mix van alleenstaanden en gezinnen. Wellicht 
kunnen daar nog studenten aan worden toegevoegd. Zij vraagt in hoeverre er is 
gekeken naar leegstaande panden. Zij wil graag bijdragen aan een plan dat 
toekomst en veiligheid biedt voor alle partijen.

Mevrouw Hartlief vraagt of zij op de hoogte is van de status van de manege bij 
Oeienbosch.
Inspreker is ervan overtuigd dat mensen bereid zijn om hier woonunits van te 
maken.

Mevrouw Roelofs vindt het vreemd dat slechts een deel van de omwonenden is 
uitgenodigd voor een besloten informatiebijeenkomst over dit onderwerp, omdat 
het alle Veldhovense inwoners aangaat. Zij vraagt waarom er is gekozen voor twee 
locaties die slechts een kilometer uit elkaar liggen en waar in totaal 170 personen 
worden gehuisvest. Door een verdeling over meerdere locaties is de impact op de 
woonomgeving veel minder en wordt integratie eenvoudiger. Bovendien kunnen de 
mensen in hun woonomgeving blijven wonen als zij met hun gezin worden 
herenigd. Zij wil voorkomen dat deze, veelal alleenstaande, mannen doelloos door 
de wijk lopen en vraagt hoe de gemeente gaat zorgen voor een zinvolle 
dagbesteding. Ook vraagt zij hoe de veiligheid wordt gewaarborgd van de 
scholieren die dagelijks naar Eindhoven fietsen over de Blaarthemseweg. Zij hoopt 
dat de gemeente Veldhoven lering trekt uit de ervaringen van andere gemeenten, 
excessen voorkomt en de openbare orde handhaaft.

De heer Preusting spreekt als voorzitter van buurtvereniging Zeelst-Oost. Hij geeft 
aan dat na de informatieavond van gisteren veel vragen nog onbeantwoord zijn 
gebleven. Hij vraagt waarom er wordt gekozen voor een grote concentratie en niet 
voor spreiding over heel Veldhoven. Het ministerie van VROM beveelt een 
concentratie van 3 à 4 wooneenheden aan voor een breder draagvlak bij 
statushouders, urgenten en bewoners van de wijk. Urgenten bestaan uit starters, 
arbeidsmigranten en zorgvragers en met name de laatste categorie bevordert niet 
de integratie van mensen die uit een oorlogssituatie komen. Hij vraagt dan ook hoe 
de verhouding statushouders versus urgenten zal zijn, wat de samenstelling van de 
statushouders is, hoe lang het verblijf zal duren en wat er wordt gedaan aan 
dagbesteding. De woningen hebben een tijdelijk karakter en zullen regelmatig 
nieuwe mensen huisvesten. Ook dat bevordert de integratie niet. Omdat de 
woningen van Zeelst-Oost dicht bij de snelweg liggen is de groene long, waar enige 
maanden geleden om is gevraagd, zeer noodzakelijk. Deze kan gehandhaafd blijven 
als gekozen wordt voor de huisvesting van een kleiner aantal statushouders.

De heer Rooijakkers vraagt wat voor hem wel een acceptabel aantal is.
Inspreker volgt hierin het advies van het ministerie van VROM: 3 à 4 
wooneenheden per wijk.

Mevrouw De Vries heeft niet veel antwoorden gekregen op de vragen die zij tijdens 
de informatieavond heeft gesteld. Daarom vraagt zij nu opnieuw welke criteria zijn 
gehanteerd om tot dit voorstel te komen, hoeveel locaties er zijn onderzocht, of 
daarin leegstaande panden zijn meegenomen en of de mogelijkheid is onderzocht 
om de locatie in het project Zilverackers te passen. Zij wijst erop dat steeds
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wisselende samenstellingen de integratie niet zullen bevorderen en vreest dat het 
gebrek aan dagbesteding voor overlast en een gevoel van onveiligheid zal zorgen.
Zij vraagt of de tijdelijke ontheffing voor 80 woonunits een juridische status krijgt 
en of het aantal plaatsingen in de loop van de jaren kan worden uitgebreid. Ook 
vraagt zij of de twee stukken die niet zijn bestemd, alsnog bestemd gaan worden 
voor deze doeleinden. Zij vraagt of de woningen met twee of drie verdiepingen 
boven de geluidsschermen uitkomen met het oog op overlast van geluid en fijnstof. 
Voorts vraagt zij wat er gebeurt met bewoners die niet kunnen of willen voldoen 
aan de normen die gelden voor reguliere huisvesting. Zij vraagt of het 
bestemmingsplan moet worden aangepast naar aanleiding van dit voorstel en of dit 
na tien jaar weer opnieuw moet worden aangepast. Ook vraagt zij of de huidige 
groenvoorziening intact blijft. Tevens vraagt zij of deze plannen leiden tot een 
verlaging van de ozb en of de gemeente bereid is om planschade uit te keren.
Voorts vraagt zij of er onderzoek is gedaan naar de verkeersveiligheid die mogelijk 
in het geding is door een forse toename van het aantal verkeersbewegingen op de 
smalle Blaarthemseweg. Zij vraagt waar de hoofdingang komt en of er is voorzien 
in de parkeerbehoefte om overlast in de omliggende straten te voorkomen. Tot slot 
vraagt zij of het bestemmingsplan Zeelst onderdeel is van deze procedure en hoe 
deze verder verloopt.

Mevrouw Dams geeft aan dat bewoners die geen rechtstreekse informatie 
ontvingen en niet waren uitgenodigd voor de informatieavond tot onrust leidde. Er 
was en is veel onduidelijkheid over de inhoud, de planning, de besluitvorming en de 
bevoegdheden. Zij is geen voorstander van het plaatsen van grote woonunits in een 
klein gebied, maar stelt voor om de taakstelling als gehele gemeenschap te dragen 
en het aantal van 112 statushouders te verdelen over heel Veldhoven. Bij kleinere 
units is de beheersing, sturing en veiligheid beter te waarborgen. Als 
derdegeneratie Molukker spreekt zij uit ervaring over integratie, die in haar geval 
pas begon bij de verhuizing naar de gemeenschap. Zij stelt dan ook voor om een 
platform te creëren om bewoners meer te betrekken bij de uitvoering, ter 
bevordering van het welzijn van de huidige en de toekomstige bewoners.

Mevrouw Kraaijvanger is blij met de empathie van de Veldhovense burgers voor de 
mensen die huis en haard hebben moeten verlaten. Maar de sleutel tot een 
succesvolle opvang van nieuwkomers is gelegen in wederzijds respect en begrip en 
het gevoel onderdeel uit te maken van de maatschappij. Dat kan niet door deze 
mensen buiten de maatschappij te stellen. Ook goede communicatie is essentieel in 
dit proces. De argumenten voor het voorstel zijn kostenbesparing en ruimtegebrek, 
maar zij vraagt of er ook is nagedacht over de materiële en immateriële gevolgen 
ervan, zowel voor de nieuwe als de huidige inwoners. Zij vraagt of er een zinvolle 
dagbesteding is voor de grote groep mensen met een getraumatiseerde 
achtergrond en of de planschadeclaims zijn meegeteld. De gemeente Veldhoven 
heeft de taakstelling te lang genegeerd, maar om tot een gedragen oplossing te 
komen stelt zij toch voor om eerst een gedegen onderzoek, calculatie en 
belangenafweging te doen.

De heer Van Asten vindt het onprofessioneel en respectloos dat bewoners slechts 
één werkdag de tijd krijgen om zich te beraden op deze voorgestelde ingrijpende 
wijziging van hun woonomgeving. Volgens het voorstel zou het gebied met 
agrarische bestemming, direct grenzend aan zijn tuin, straks zes achterburen
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huisvesten, terwijl al jaren wordt verteld dat er een integrale visie moet zijn 
voordat verdere plannen kunnen worden uitgewerkt. Dit ad hoc-plan past daar niet 
in. Hij is niet tegen de komst van statushouders, maar vindt dat er wel op een 
zorgvuldige wijze moet worden omgegaan met de belangen van de huidige 
bewoners. Hij stelt daarom bij voorbaat al de gemeente en het college 
aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade, waaronder planschade, als 
gevolg van deze plannen.

De heer Van Doren vraagt of inspreker alleen tegenstander is van de locatie.
Inspreker is tegenstander van grootschalige opvang; op kleinere schaal heeft hij 
daar geen problemen mee.

Mevrouw Coolen geeft aan dat de brief en de informatiebijeenkomst voor veel 
onrust onder de bewoners heeft gezorgd. Zij vindt dat statushouders recht hebben 
op menswaardige, goede en rustige huisvesting, maar in dit voorstel lijkt voor de 
gemakkelijkste en goedkoopste weg te worden gekozen. Wooncontainers voor 
eenpersoons gebruik vormen een drempel voor integratie. Zij vraagt de raad om 
duurzaam en menselijk te denken en te handelen voor zowel de huidige als de 
nieuwe bewoners. Zij pleit daarom voor een gemengde samenstelling van bewoners 
in kleine groepen in fatsoenlijke tijdelijke of permanente woonruimtes en hoopt dat 
het voorliggende plan niet wordt afgewezen.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na dertig minuten. Na 
overleg met de fracties geeft hij nog één inspreker de gelegenheid om zijn visie te 
vertellen.

De heer Van de Laar erkent dat dit proces eerder in gang gezet had moeten 
worden, maar hij vindt dat de gemeente zich niet moet laten opjagen door een 
deadline en deze mensen op twee locaties te dumpen. Het is ook in het belang van 
de provincie dat er een zorgvuldige beslissing wordt genomen. De ervaring leert dat 
kleine groepen mensen veel sneller integreren en hij vraagt het college en de raad 
dan ook om rustig te bekijken hoe dit proces het beste vorm kan worden gegeven, 
zowel voor de huidige als de nieuwe bewoners.

De heer Jonkers distantieert zich van de opmerking 'het dumpen van mensen'.

8. TAAKSTELLING STATUSHOUDERS VELDHOVEN - ONDERZOEK NAAR
GESCHIKTE LOCATIES URGENTEN (HvdL) 16.050

De heer Hofman heeft respect voor de wijze waarop insprekers hun mening hebben 
gegeven over dit moeilijke onderwerp en hij betreurt het dat de communicatie 
hierover onvoldoende is geweest. Hij vraagt wat het college gaat doen met de 
vragen en opmerkingen van de insprekers. Ook hij heeft onvoldoende tijd gehad 
om het voorliggende plan goed te bestuderen en hij voelt zich daardoor onder druk 
gezet. Hij vraagt waarom het stuk zo laat is verstuurd en of het plan voldoende 
bijdraagt aan de ondersteuning van vluchtelingen (ook na de eerste noodopvang).
Ook vraagt hij wat 'onder toezichtplaatsing' inhoudt. Het is een wettelijke taak om 
een groot aantal statushouders te huisvesten en dit aantal zal de komende jaren 
nog toenemen. Gelukkig staan de Veldhovense burgers hier positief tegenover, mits 
hier in een redelijk tijdsbestek een goede invulling aan wordt gegeven. De
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(huur)woningvoorraad is echter onvoldoende om dit probleem binnen de gestelde 
periode op te lossen. Hij stelt dan ook voor met spoed extra huurwoningen te 
bouwen en hij verzoekt het college om dit mee te nemen in het intergemeentelijk 
overleg. Ook andere mogelijkheden van huisvesting moeten verder worden 
uitgewerkt, zoals vrijwillige opvang bij particulieren. Daarbij moet ook worden 
gekeken naar het aantal bouwlagen, het aantal woningen per locatie en de 
mogelijkheid om meerpersoonshuishoudens te plaatsen. Voorts is hij voorstander 
van spreiding, wat meer mogelijkheden voor integratie biedt.

Mevrouw Gielis vult aan dat zij vluchtelingen niet alleen een dak boven het hoofd 
wil bieden, maar ook leefruimte en toekomst. Elke wijk kan hiermee te maken 
krijgen en dat vereist extra inspanning. Als aanvulling op de eerdere motie van 
september 2015 dient zij, samen met alle andere fracties, de volgende motie in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 mei 
2016,

overwegende dat:
^ op 15 september 2015 raadsbreed een motie is aangenomen waarin wordt 

uitgesproken dat Veldhoven een rol heeft in de opvang van vluchtelingen en 
statushouders;

• Gedeputeerde Staten heeft aangedrongen op een versnelde oplossing ten 
aanzien van huisvesting;

^ ook de opvang van statushouders een gerichte aanpak vraagt, een aanpak 
die een beroep doet op vele soorten voorzieningen en op draagvlak onder de 
bevolking;

• Veldhoven de komende jaren statushouders als bewoners dient op te 
nemen;

• het van belang is om deze mensen een waardige leefsituatie te bieden die 
het mogelijk maakt te integreren binnen de Veldhovense/Nederlandse 
samenleving;

verzoekt het college:
een beleidsvisie en een werkprogramma te ontwikkelen om vluchtelingen met een 
verblijfsstatus op te vangen en te begeleiden met als doel te integreren binnen 
Veldhoven/Nederland met aandacht voor fysieke en psychische ondersteuning, taal, 
onderwijs, werk en sociale binding;

een financiële vertaling van dit werkprogramma inzichtelijke te maken en hiervoor 
onder meer financiering te vinden vanuit de nieuwe rijksgelden die hiervoor 
momenteel beschikbaar zijn;

deze beleidsvisie en werkprogramma zo spoedig mogelijk uit te schrijven (uiterlijk 
oktober) en de raad hierover te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer Jonkers erkent dat de procedurele behandeling niet goed is verlopen. Dit 
werd met name veroorzaakt door de deadline die de provincie heeft gesteld en die 
op haar beurt weer werd geconfronteerd met een deadline vanuit het rijk. Door de
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ongelukkige samenloop met feestdagen en meivakantie was er weinig tijd om het 
stuk goed te bestuderen en te bespreken, maar op deze manier is het wel lastig om 
draagvlak te creëren. Hij gaat ervan uit dat de vragen en zorgen van de insprekers 
worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan van aanpak. Hij zou 
graag zien dat meerdere locaties binnen de gemeente worden aangewezen voor de 
(tijdelijke) opvang van statushouders, waardoor de groepen kleiner zijn en er een 
betere spreiding ontstaat. Daarom dient hij, samen met de fracties van PvdA, CDA 
en D66, de volgende motie in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 mei 
2016,

kennis genomen hebbend van het raadsstuk 16.050 betreffende de taakstelling 
statushouders Veldhoven - onderzoek naar geschikte locaties urgenten;

overwegende dat:
^ de gevolgde procedure niet de schoonheidsprijs verdient en de raad in 

tijdnood brengt;
• een zorgvuldige communicatie met de woonomgeving hierdoor bemoeilijkt 

is;
• er geluisterd is naar bezwaren van omwonenden over dit onderwerp;
• de huisvesting van statushouders een belangrijke maatschappelijke taak is 

en de taakstelling huisvesting statushouders voor 2016 en 2017 in ieder 
geval behaald moet worden;

^ er ook na 2017 verdere taakstellingen zullen worden opgelegd vanuit het 
rijk;

• de gemeente Veldhoven ook ruimte wil bieden aan deze gevluchte 
nieuwkomers;

• hiervoor maatschappelijk draagvlak van belang wordt geacht;
• spreiding van statushouders over meerdere locaties en voorlopige verlaging 

van de aantallen per locatie hiervoor als een oplossing wordt gezien;

verzoekt het college:
om naast de beoogde twee plaatsen meerdere (ten minste twee) locaties mee te 
nemen in het plan van aanpak, met als doel een verdere spreiding van de tijdelijke 
woonunits te kunnen realiseren;

de voor- en nadelen van locaties ten opzichte van elkaar af te wegen alvorens te 
komen tot een definitieve keuze van minimaal vier locaties in het plan van aanpak;

en gaat over tot de orde van de dag."

De heer De Kort betreurt het proces zoals dat is verlopen. Een week is te kort om 
tot een goede afweging te kunnen komen. Om het vertrouwen in de (lokale) 
politiek terug te winnen zal hij daarom een amendement indienen, omdat dat 
minder vrijblijvend is dan een motie. Daarin pleit hij voor kleinschalige opvang met 
meer draagvlak binnen de wijken en ter bevordering van integratie. Hij betreurt het 
dat hij tot op heden nog geen reactie heeft ontvangen op zijn vraag waarom er 
slechts een beperkt aantal burgers was uitgenodigd voor de informatieavond. Ook 
vond hij het jammer dat de andere leden van het college niet aanwezig waren. Hij

Veldhoven

9



10-05-2016

vindt zorgvuldigheid belangrijker dan snelheid, maar het traject had eerder kunnen 
worden ingezet en hij vraagt waarom dat niet is gebeurd. Hij verwijst daarbij naar 
het voorstel van Wooninc van juni 2015 en de unaniem aangenomen motie van 
september 2015.

Navraag bij de provincie leerde de heer Prinsen dat de genoemde deadlines alleen 
maar peildata zijn om te toetsen of de gemeenten voldoen aan de taakstelling. Van 
rijkswege wordt eraan gewerkt om de boetes te laten vervallen. Hij vindt het niet 
meer dan logisch dat er geen draagvlak is voor grootschalige opvang en hij vindt 
het dan ook een gemiste kans dat dit wordt voorgesteld. Veldhoven kent veel 
locaties die geschikt zijn of kunnen worden gemaakt voor kleinschalige opvang en 
daarmee een betere integratie. De motie van de GBV-fractie gaat hem echter niet 
ver genoeg en hij dient daarom het volgende amendement in.

"De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 mei 
2016,

kennis genomen hebbend van de adviesnota 16.050 en het concept-raadsbesluit 
16.051;

overwegende dat:
^ de opvang van mensen met een verblijfsstatus aan alle gemeenten is 

opgedragen;
• ook de gemeente Veldhoven in deze haar verantwoordelijkheid neemt;
• het nu voorgestelde voorstel van het college om in te stemmen met een plan 

van aanpak huisvesting statushouders en andere urgenten als onvoldoende 
beoordeeld dient te worden;

^ de communicatie over dit plan van aanpak erg gebrekkig, zeg maar gerust 
teleurstellend, voor met name de omgeving van de beoogde locaties is 
verlopen;

^ met de vestiging van grote aantallen statushouders en urgenten op deze 
locaties niet de in het plan van aanpak genoemde integratie bevorderd zal 
worden;

besluit het voorstel als volgt te wijzigen:
instemmen met het plan van aanpak 'Taakstelling statushouders Veldhoven - 
onderzoek naar geschikte locaties urgenten', wat inhoudt dat er wordt ingestemd 
met het plan om met grote spoed meerdere locaties verspreid over de gemeente te 
vinden, uit te werken en geschikt te maken voor de huisvesting van statushouders 
en andere urgenten;

deze locaties inrichten voor groepen van maximaal 30 personen en de 
communicatie hierover met omwonenden tijdig op te pakken zodat draagvlak zal 
worden gecreëerd;

en gaat over tot de orde van de dag."

Volgens de heer Slegers is het amendement minder verstrekkend dan de motie 
waarin een concreet aantal wordt genoemd.
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De heer Prinsen wijst erop dat alleen voor 2016 al 112 statushouders worden 
verwacht. Volgend jaar zal er ook nog een aantal komen.
Mevrouw Klaassen kan het amendement steunen als er een percentage wordt 
genoemd.
De heer Prinsen wacht het voorstel van mevrouw Klaassen af.

Veldhoven
10-05-2016

De heer Bolsius kan de situatie voor de vluchtelingen niet veranderen en het einde 
van de stroom is ook nog niet in zicht. Hij vindt het belangrijk om deze mensen op 
te vangen conform de normen van onze eigen samenleving, omdat een groot deel 
van de vluchtelingen permanent zal verblijven. Dat geeft een nog grotere druk op 
de urgentielijsten van de woningbouwcoöperaties en dat vindt hij niet meer 
acceptabel. Hij zou dan ook graag zien dat dit in toekomstige Woonvisies wordt 
meegenomen. Hij is blij dat er stappen worden gezet om invulling te geven aan de 
opgave, maar de communicatie met de omwonenden in het vervolgproces moet 
beter en hij vraagt hoe het college hier invulling aan gaat geven. Ook maakt hij 
zich zorgen over de uitvoering en hij vraagt wat het college eraan doet om de 
balans te bewaken tussen statushouders en niet-statushouders. Meerdere 
kleinschalige projecten sluiten beter aan bij de omgeving en bij de gewenste 
integratiedoelstellingen en hij vraagt dan ook of de voorgestelde schaal wel 
passend is in de omgeving. Hij vraagt het college beide moties te omarmen om het 
draagvlak voor opvang binnen Veldhoven zo groot mogelijk te maken.

Mevrouw Hartlief zegt dat Veldhoven al jarenlang voldoet aan de maatschappelijke 
verplichting om kleine aantallen vluchtelingen te huisvesten. Vorig jaar is het echter 
niet gelukt om alle statushouders een woning aan te bieden en is de gemeente 
onder verscherpt toezicht geplaatst. De provincie heeft aantallen vastgesteld per 
gemeente, waardoor er tijdsdruk is ontstaan, ook omdat het natuurlijk verloop 
binnen de sociale woningbouw zeer beperkt is. Hoewel met de voorgestelde 
tijdelijke oplossing urgenten snel een woning kunnen krijgen, zou zij toch graag 
zien dat de gemeente meer spreiding en een betere samenstelling garandeert met 
het oog op integratie. Daarom heeft zij mede een motie hierover ingediend.
De heer De Kort vraagt naar het standpunt ten aanzien van het amendement. 
Mevrouw Hartlief wil dit eerst met haar fractie bespreken. Zij deelt de zorgen van 
de burgers en vraagt de wethouder of de voorziene woningen voldoen aan de 
wettelijke normen ten aanzien van fijnstof en geluidshinder. Ook deelt zij de zorgen 
om de spreiding, maar zij deelt ook de oproep om vluchtelingen ruimhartig welkom 
te heten.

De heer Rooiiakkers vindt dat statushouders recht hebben op huisvesting en sociale 
voorzieningen. De provincie heeft al in februari aangekondigd dat er extra 
maatregelen nodig zijn en hij vindt het dan ook vreemd dat de raad en de 
bewoners pas een week voor de besluitvorming (rechtstreeks, zonder 
oordeelsvormende bijeenkomst) worden ingelicht over dit raadsvoorstel. Ten 
aanzien van de uitvoering vraagt hij waarom er wordt gekozen voor eenpersoons 
woningen en waarom er zoveel dicht bij elkaar worden geplaatst. Ook vraagt hij of 
er alternatieven zijn wanneer blijkt dat het fijnstofgehalte op die locatie te hoog is 
om woningen te kunnen realiseren. Bovendien is er geen inzicht in de financiële 
consequenties en vraagt hij of er ten aanzien hiervan alternatieven zijn. Hij is 
mede-indiener van de moties, maar zal niet automatisch instemmen met het 
raadsbesluit.
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De heer De Kort vraagt naar het standpunt ten aanzien van het amendement.
De heer Rooijakkers weet nog niet of hij kan instemmen met het raadsbesluit.

Mevrouw Klaassen wijst erop dat de provincie al in februari informatie heeft 
gestuurd over de nieuwe taakstellingsopdracht ten aanzien van de opvang van 
statushouders en betreurt het dan ook dat raad en burgers zo laat zijn 
geïnformeerd over het voorstel. Zij is tegen de benoeming van de twee 
voorgestelde locaties, omdat centralisatie niet bevorderlijk is voor integratie. Zij 
vraagt of het juist is dat de woning gelegen aan Djept 45 plaats moet maken voor 
een gemeenschapshuis. Over tien jaar zit hier een nieuwe gemeenteraad en zij 
vraagt welke garantie de bewoners hebben dat de tijdelijke plaatsing dan niet 
wordt verlengd. Met het oog op de financiële situatie van de gemeente Veldhoven 
vindt zij het belangrijk om de financiën omtrent dit onderwerp duidelijk te hebben 
alvorens een besluit te nemen. Zij zal niet instemmen met de motie van de GBV- 
fractie, omdat deze geen recht doet aan haar standpunt ten aanzien van de 
communicatie en het centraal huisvesten van statushouders. Wel kan zij zich 
vinden in het amendement van de VVD-fractie, mits het wordt aangevuld met een 
percentage, waardoor het draagvlak gelijk wordt verdeeld over de Veldhovense 
wijken.
De heer Saris vraagt of mevrouw Klaassen wel instemt met het raadsbesluit als het 
amendement wordt aangenomen. Hij vraagt welk percentage zij voor ogen heeft. 
Mevrouw Klaassen bevestigt dat. Zij heeft geen cijfers paraat, maar vindt dat de 
wijken waar al veel statushouders gevestigd zijn, in eerste instantie moeten worden 
ontzien.
De heer Hofman ziet het als de plicht van de raad om tot een oplossing te komen.
Hij vraagt de wethouder dan ook om duidelijkheid te geven omtrent het tijdsbestek, 
de spreiding en de communicatie en samenspraak.

Wethouder Van de Looii heeft respect voor de insprekers en geeft toe dat de 
communicatie richting omwonenden niet goed is verlopen. Het college heeft wel 
degelijk een tijdklem ervaren, waardoor het dacht niet anders te kunnen.
De heer Prinsen wijst op het plan van Wooninc voor Djept van vorig jaar en de brief 
van de provincie van februari.
Wethouder Van de Looij vervolgt dat hij in september 2015 in gesprek is gegaan 
met de woningbouwcoöperatie over het realiseren van tijdelijke woonunits voor de 
opvang van statushouders. De gemeente Veldhoven heeft nagenoeg volledig 
voldaan aan de taakstelling tot half 2015, toen er een flinke toename van het 
aantal vluchtelingen was en er noodopvang voor asielzoekers moest worden 
gerealiseerd. De brief over het verscherpt toezicht is ter informatie gedeeld met de 
raad. Toen begin maart het gesprek met de woningbouwcoöperatie over de opvang 
van statushouders werd hervat kwam de brief van de Commissaris van de Koning, 
die aangaf dat elke gemeente voor 15 mei een plan moest indienen. Dat plan is op 
3 mei - in de week van Hemelvaart - vastgesteld door het college. In de 
subregionale samenwerking zijn hierover afspraken gemaakt en die deadline ligt 
voor hem dan ook vast. Dat geldt ook voor de boetes die zijn aangekondigd. Bij de 
formulering van het voorstel heeft de nieuwe taakstelling van 112 meegespeeld, 
evenals het onvoldoende aantal beschikbare huurwoningen.
De heer De Kort vraagt wanneer de wethouder contact heeft gehad met de 
provincie over die tijdsdruk.
De heer Bolsius wil zich vooral richten op de opvang van statushouders.
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Wethouder Van de Looij heeft medio februari ambtelijk overleg gehad met de 
provincie. Er moeten zo snel mogelijk reguliere woningen worden gebouwd, maar 
tot die tijd zal er tijdelijke opvang nodig zijn die zo kort mogelijk moet worden 
gehouden.
De heer Saris vraagt hoe mensen kunnen integreren als het de bedoeling is dat ze 
doorstromen naar een reguliere woning.
Wethouder Van de Looii zegt dat huisvesting de eerste stap is; de tweede stap is 
betrekken bij de samenleving. Dat gebeurt al, niet alleen bij de mensen die 
mogelijk op de voorgestelde locaties worden gehuisvest. De belangrijkste zaken die 
hij heeft meegenomen van de bijeenkomst met de omwonenden zijn:

^ bekijk de mogelijkheid van kleinschaliger en meer gespreide opvang;
^ kunnen er minder units op de genoemde locaties en eventueel op andere 

plekken;
^ kunnen er ook gezinnen worden opgevangen;
^ let op voor de veiligheid voor de buurt;
^ verbeter de communicatie;
^ verschuif de woonunits naar een andere plek op het terrein.

Met het voorliggende voorstel vraagt hij of de raad kan instemmen met een nadere 
uitwerking van het plan, waarbij bovengenoemde aspecten worden meegenomen.
De heer Prinsen vraagt de wethouder of hij zich kan vinden in het amendement.
Volgens de heer Rooijakkers had de wethouder deze gesprekken ook al enkele 
maanden geleden kunnen voeren.
De heer Hofman wil zich richten op het vervolg en vraagt de wethouder of het 
raadsbesluit wordt aangepast.
De heer De Kort had nog vragen gesteld over de informatiebijeenkomst: hoe is de 
afweging gemaakt welke omwonenden wel of niet werden uitgenodigd en waarom 
waren de andere collegeleden afwezig?
De heer Slegers stelt voor dat de wethouder de moties omarmt.
Het vertrouwen van de heer Van den Oever is beschaamd. Dat komt terug door in 
te stemmen met het amendement.
Wethouder Van de Looii zegt dat er ambtelijk een inschatting is gemaakt welke 
bewoners moesten worden uitgenodigd. De overige leden van het college hadden 
verplichtingen elders, maar hebben wel aangeboden om deze af te zeggen.
De heer Prinsen vindt het jammer dat afspraken buiten de gemeente belangrijker 
zijn dan zaken die de eigen inwoners aangaan.
De voorzitter denkt dat aanwezigen behoefte hebben aan duidelijkheid en hij stelt 
dan ook voor dat de raad zich richt op de besluitvorming.
Wethouder Van de Looii wil tijdens een korte schorsing overleggen over de 
ingediende moties en het amendement. Zolang hij niet over nieuwe informatie 
beschikt, is 15 mei nog steeds de deadline.
De heer Slegers vindt dat de gemeente Veldhoven zelf verantwoordelijk is voor 
haar burgers en als dat proces meer tijd kost, zullen eventuele boetes voor lief 
moeten worden genomen.
De heer Hofman vraagt of het raadsbesluit meer open kan worden geformuleerd, 
zodat er ruimte is om ook andere plannen uit te werken.
Mevrouw Klaassen vraagt nog naar de locatie Djept 45 en het gemeenschapshuis.
Dat is voor wethouder Van de Looii nieuwe informatie.

De voorzitter schorst de vergadering en heropent deze na tien minuten.
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Wethouder Van de Looij stelt voor om de moties over te nemen als beslispunt en in 
het raadsbesluit expliciet op te nemen dat bij de uitwerking van het plan van 
aanpak rekening wordt gehouden met spreiding, diversiteit in woontypen en 
doelgroepen, veiligheid en communicatie.
Mevrouw Klaassen is er niet van overtuigd dat daarmee recht wordt gedaan aan de 
geloofwaardigheid ten behoeve van de burgers op de twee genoemde locaties.
Ook de heer Prinsen vindt dat de moties niet ver genoeg gaan en hij handhaaft 
daarom het amendement.
De voorzitter zal een concreet tekstvoorstel doen dat aansluit bij de moties. De 
raad zal dan het plan van aanpak voor kennisgeving aannemen en expliciet 
besluiten over de invulling van het integratietraject, de spreiding (minimaal twee 
aanvullende locaties onderzoeken) en bij de uitwerking op alle locaties rekening 
houden met diversiteit in spreiding, woontypen en doelgroepen, veiligheid en 
communicatie.
De heer Prinsen houdt vast aan het amendement, omdat dat recht doet aan de 
wensen van de burgers.
Volgens de heer Slegers wordt daarmee ook recht gedaan aan de wensen van de 
omwonenden.
De heer Bijnen licht toe dat wanneer de moties worden overgenomen in het 
raadsbesluit, er geen sprake meer is van een verzoek aan het college.
De heer Saris heeft geen argument gehoord waarom het amendement niet zou 
kunnen worden aangenomen.
Het is de bedoeling van de heer Prinsen dat er een goed besluit wordt genomen en 
het amendement voorziet daarin. Met de eerder aangenomen motie over dit 
onderwerp is niets gedaan.
De voorzitter wijst erop dat er met zijn voorstel geen sprake meer is van een 
motie, maar van een raadsbesluit.
De heer Prinsen zegt dat daarin niet de aantallen zijn meegenomen die wel in het 
amendement staan.
Mevrouw Van der Grinten vraagt of het amendement ook nog kan worden 
samengevoegd met het raadsvoorstel voor wat betreft de uitwerking.
Mevrouw Klaassen zegt dat er geen stemming is geweest over de motie van de 
GBV-fractie.
De voorzitter doet een voorstel voor een technische uitwerking en daar kan de raad 
over beslissen.
Mevrouw Klaassen vraagt of er minimaal twee locaties worden toegevoegd aan het 
onderzoek, wat de voorzitter bevestigt.
Mevrouw Van den Berg vindt het amendement niet noodzakelijk.
De heer De Kort vraagt of het maximum van 30 personen ook nog kan worden 
opgenomen in het raadsbesluit, want dan kan ook het amendement vervallen.
De heer Rooijakkers wil zich hier niet op vastleggen, want er zullen ook locaties zijn 
die geschikt zijn voor groepen van meer dan 30 personen.
De heer Prinsen zegt dat de integratie moeilijker wordt naarmate de groepen groter 
worden. In het raadsvoorstel mist hij nog de samenspraak met de omwonenden.
Volgens de voorzitter valt dat onder Acommunicatie'.
Mevrouw Hartlief wil zich niet beperken tot 30 personen, omdat er ook nog sprake 
is van een wachtlijst.

De voorzitter zegt dat na de schorsing wordt besloten over het amendement van de 
VVD-fractie en het geamendeerde raadsbesluit conform het voorstel van het

Veldhoven
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college. Als het laatste niet wordt aangenomen, volgt het originele raadsbesluit en 
twee ingediende moties. Hij schorst de vergadering en heropent deze na vijf 
minuten.

De heer Prinsen stelt voor om het maximum van 30 personen te vervangen door 
Een evenredige verdeling over de wijken in Veldhoven'. Dan zou dat meegenomen 
kunnen worden in het raadsbesluit.
Volgens mevrouw Prinsen kan daarmee de tekst dijken naar ten minste twee extra 
locaties' vervallen.
De voorzitter wijst erop dat daarmee weer alles open ligt.
Mevrouw Hartlief vraagt wat er wordt bedoeld met Evenredig'.
De heer Prinsen wil voorkomen dat een wijk onevenredig veel meer wordt belast 
dan de andere. Hij handhaaft het amendement met de tekstuele aanpassing dat 
Maximum van 30 personen' wordt vervangen door Evenredige verdeling over de 
wijken in Veldhoven'.
Mevrouw Van Pelt vraagt of die evenredige verdeling nu ingaat of dat de reeds 
aanwezige statushouders hierin worden meegenomen.
Het gaat de heer Prinsen om een evenredige verdeling van de statushouders vanaf 
nu.

Het amendement van de VVD-fractie wordt verworpen met 7 stemmen voor (VVD,
PvdA, Fractie Klaassen) en 17 stemmen tegen (CDA, GBV, VSA, D66).

Mevrouw Prinsen zal tegen het voorliggende besluit stemmen, omdat zij vindt dat 
daarmee onvoldoende recht wordt gedaan aan de onrust onder de bewoners.

De heer Van den Oever sluit zich hierbij aan.

De heer Prinsen betreurt het dat er niet wordt geluisterd naar de bewoners en zal 
daarom ook niet instemmen met het voorstel.

Zonder hoofdelijke oproeping wordt besloten conform het geamendeerde voorstel 
van het college, waarbij Fractie Klaassen en de VVD-fractie geacht worden tegen te 
hebben gestemd.

9. KWARTAALRAPPORTAGE I-2016 (PW) 16.044

De voorzitter stelt voor om de behandeling van dit agendapunt door te schuiven 
naar de raadsavond van 24 mei 2016.

10. WIJZIGING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT (PW) 16.026

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

Veldhoven
10-05-2016
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11. ONTWERPBEGROTING 2017 EN MEERJARENRAMING 2018-2020
OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT (PW) 16.034

Zonder hoofdelijke oproeping en met algemene stemmen wordt besloten conform 
het voorstel van het college.

12. SLUITING

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en sluit de vergadering 
om 23.43 uur.

Voor kennisgeving aangenomen tijdens de openbare vergadering van 14 juni 2016. 

De griffier, De voorzitter,

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
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Veldhoven
Resultaat Raadsavond 10 mei 2016 - Besluitvorming

Wat brengt overzicht in beeld:
1. Door de raad genomen besluiten, aangenomen amendementen en moties
2. Toelichting en door college van B&W gedane toezeggingen
3. Tekst aangenomen amendementen en moties____________________________

Onderdeel: Agendapunten
Agenda Korte omschrijving agendapunt PH 1. Besluiten 2. Toelichting en toezeggingen college 

B&W
1. Opening 19.30 uur.

Verhinderd: Willem Hornman (D66), Herman 
Kootkar (SV) en Peter Wisgerhof (CDA).

2. Vaststellen definitieve agenda Besloten wordt agendapunt 9 niet te 
behandelen en ter besluitvorming door te 
schuiven naar de raadsavond van 24 mei
a.s.

3. Trekking stemmingsnummer Nr. 6 - dhr. Slegers (CDA)
4. Voor kennisgeving aannemen de notulen 

van de besluitvormende vergaderingen 
van 22 maart en 19 april 2016

Akkoord.

5. Informatieronde Er wordt geen gebruik gemaakt van de 
informatieronde.

6. Artikel 42 vragen: n.v.t.

7. Spreekrecht burgers Er zijn 15 insprekers m.b.t. agendapunt 8.
8. 16.050 Taakstelling statushouders 

Veldhoven - onderzoek naar geschikte 
locaties urgenten

HvdL Het raadsbesluit luidt als volgt:
1. Kennis te nemen van het plan van aanpak 
'taakstelling statushouders Veldhoven - 
onderzoek naar geschikte locaties urgenten';
2. Om naast de locaties Djept/Heerbaan en 
Blaarthemseweg (voormalige MAVO-locatie) 
meerdere (ten minste twee) locaties mee te

Het raadsbesluit is gewijzigd door het 
opnemen van twee concept-moties in het 
besluit.



nemen in het plan van aanpak met als doel 
om een verdere spreiding van de tijdelijke 
woonunits te kunnen realiseren en de voor- 
en nadelen van locaties ten opzichte van 
elkaar af te wegen alvorens te komen tot 
een definitieve keuze van minimaal vier 
locaties in het plan van aanpak;
3. Bij de uitwerking van het plan van aanpak 
rekening te houden met diversiteit in 
woontypen en doelgroepen, spreiding, 
veiligheid en communicatie;
4. Een beleidsvisie en een werkprogramma 
te ontwikkelen om vluchtelingen met een 
verblijfsstatus op te vangen en te 
begeleiden met als doel te integreren binnen 
Veldhoven/Nederland met aandacht voor 
fysieke en psychische ondersteuning, taal, 
onderwijs, werk en sociale binding.
Een financiële vertaling van dit 
werkprogramma inzichtelijk te maken en 
hiervoor onder meer financiering te vinden 
vanuit de nieuwe rijksgelden die hiervoor 
momenteel beschikbaar zijn.
Deze beleidsvisie en werkprogramma zo 
spoedig mogelijk uit te schrijven (uiterlijk 
oktober) en de raad hierover te informeren.

9. 16.044 Kwartaalrapportage I-2016 PW Dit agendapunt is ter besluitvorming 
doorgeschoven naar de raadsavond van 24 
mei a.s.

10. 16.026 Wijziging Gemeenschappelijke 
Regeling Omgevingsdienst Zuidoost- 
Brabant

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) voor 
het besluit.

11. 16.034 Ontwerpbegroting 2017 en 
meerjarenraming 2018-2020 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

PW De raad stemt unaniem (24 stemmen) voor 
het besluit.

12. Sluiting Om 23.43 uur.
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Woensdag 18 mei 2016

Raads Nieuws
Voorstel flink bijgesteld na druk van burgers en raad

College moet op zoek 
naar meer woonlocaties 
statushouders

gemeente Veldhoven
Op dinsdag 10 mei vergaderde de gemeenteraad, met 
als belangrijkste agendapunt de huisvesting van men
sen met een urgentie, waaronder statushouders. Een 
volle publieke tribune, veel insprekers en een gewijzigd 
raadsvoorstel zorgden voor een levendige raadsverga
dering. Met 'Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van 
Veldhoven een eigen medium. De artikelen bevatten 
geen letterlijk verslag, maar een impressie van de raads
vergadering. Ze zijn geschreven door een onafhankelijk 
journalist in opdracht van de gemeente.

De gemeente Veldhoven gaat ten minste vier loca
ties verder uitwerken voor de huisvesting van men
sen met een urgentie, waaronder statushouders 
(vluchtelingen met een - tijdelijke - verblijfsver
gunning). Maar het kunnen ook zes, zeven of meer 
plekken worden, in even zovele wijken. Dat heeft de 
gemeenteraad op 10 mei met grote meerderheid be
paald. Alleen de VVD en Fractie Klaassen stemden 
tegen.

Burgemeester en wethouders hebben daarmee nieuw 
huiswerk gekregen. Slechts één week eerder maakten 
zij onder grote tijdsdruk hun voorstel wereldkundig 
om 112 statushouders onder te brengen in woon- 
units op twee locaties: het voormalige mavo-terrein 
in Zeelst aan de Blaarthemseweg en het veld op de 
hoek Heerbaan-Djept. Een inderhaast ingelaste infor
matiebijeenkomst in Zeelst op 9 mei, daags voor de 
raadsvergadering, bracht vooral onrust onder omwo
nenden van beide locaties.

Dat bleek in de bomvolle raadzaal, waar liefst vijftien 
Veldhovenaren als inspreker het woord voerden. Stuk 
voor stuk laakten zij het 'onbehoorlijk handelen' van 
het gemeentebestuur en de slechte en late communi
catie. Zij deden dat in felle, maar correcte bewoordin
gen. De oproep van burgemeester Jack Mikkers aan 
het begin van de raadsvergadering om 'respectvol 
met elkaar om te gaan' en 'het democratisch proces 
niet te verstoren', miste zijn uitwerking niet. Slechts 
éénmaal werd luid geapplaudisseerd.

Stevige discussie
Wethouder Hans van de Looij 
(GBV), verantwoordelijk voor de 
huisvesting van onder andere sta
tushouders, had zowel aan het 
publiek als aan de raad veel uit te 
leggen. De VVD sprak zelfs over 'be
schaamd vertrouwen' en kwam met 
een scherp amendement, bedoeld 
om 'dit vertrouwen van de burgers 
terug te winnen'. De VVD-fractie 
stelde voor om de statushouders 
over alle Veldhovense wijken te ver
delen. VVD-woordvoerder Maarten 
Prinsen sprak van 'maximaal 25 à 30 
mensen per locatie'. "Grootschalige 
opvang werkt niet, dat is onderhand 
toch duidelijk. Voor echte integratie 
van die mensen moet je naar kleine 
groepen."

W,

Een bomvolle raadzaal en veel insprekers tijdens de raadsvergadering 
over de huisvesting van statushouders

Prinsen ("ik ben er de laatste dagen niet trots op 
Veldhovenaar te zijn") vond de haast van het college 
nergens voor nodig. Hij doelde op de door de provin
cie gestelde deadline van 15 mei. Daarnaast stelde hij 
de fikse boeteclausule ter discussie die Veldhoven zou 
moeten betalen als het opnieuw niet aan de gestelde 
taakstelling voldoet voor het aantal te huisvesten sta
tushouders. Een telefoontje met een ambtenaar op 
het provinciehuis had hem duidelijk gemaakt dat het 
met zowel deadline als boete wel zou loslopen.

Wethouder Van de Looij zei daar niet van op de hoog
te te zijn. Er was volgens hem wel degelijk sprake van 
een 'tijdsklem' als gevolg van de provinciale dead
line. "Dat is mij zowel mondeling als schrifte- ^ 
lijk bevestigd. Ik heb geen telefoontje 
gehad dat ik daarvan kan afwijken."
Wel gaf hij direct toe dat de commu
nicatie door de tijdsdruk niet goed is 
verlopen, en noemde dit "buitenge
woon betreurenswaardig". "Ik meende 
het niet anders te kunnen doen dan 
zo", aldus Van de Looij.

Insprekers blazen plan college op
“Stem niet in met dit plan." Die niet mis te versta
ne boodschap kreeg de raad op 10 mei van vijftien 
verontruste insprekende Veldhovenaren. Ze wonen 
aan Blaarthemseweg, Biezenkuilen, Linde en Pol
derstraat en liepen te hoop tegen het plan van het 
college van B en W om 80 verplaatsbare wooneen
heden te situeren aan de Blaarthemseweg en 90 op 
de hoek Heerbaan-Djept.

De emoties waren voelbaar. Termen als 'paniekpoli- 
tiek', 'mensen onderbrengen in gestapelde wooncon- 
tainers' en 'toekomstige getto van Veldhoven' vielen. 
"We zullen dit plan met alle middelen dwarsbomen", 
voorspelde een boze bewoner van de Polderstraat 

die zei te vrezen voor de veiligheid van zijn 
twee tienerdochters. Veel insprekers leg
den trouwens de nadruk op de verwachte 
eenzijdige bewoning door vooral jonge al

leenstaande mannen.

Een inspreekster hekelde het enorme contrast 
tussen de toekomstige 'wooncontainers' 

— en de 'villa's' aan de Linde, en stelde

alvast tientallen planschadeclaims in het vooruitzicht. 
Een man uit dezelfde straat wees op de leegstaande 
kantoorpanden van onder meer Rabobank en woon- 
corporatie 'thuis. Meer spreiding en kleinschaligheid 
bleken vaste troef bij alle insprekers. Raadsleden Jeroen 
Rooijakkers (PvdA) en Eric van Doren (GBV) informeer
den bij enkelen van hen op de man af of een kleine lo
catie dan wél welkom was. Zij kregen een bevestigend 
antwoord. Feitelijk was niemand tegen het onderdak 
bieden aan vluchtelingen met een verblijfsstatus. Mits 
met voldoende kans op integratie; zinvolle dagbeste
ding; waarborgen voor sociale en verkeersveiligheid; 
en een goede mix van alleenstaanden en gezinnen.

Maar bovenal bleef de kritiek op de gemeente, met 
haar 'onprofessionele plan' voor twee grote woonlo
caties. De insprekers en hun medestanders vonden 
gehoor bij de raad. Die gaf het college een flinke berg 
huiswerk mee: vind op korte termijn minimaal twee 
extra locaties en zorg voor een goed beleidsplan, be
tere communicatie en meer spreiding. Die zekerheid 
kregen de bezorgde burgers pas net voor midder
nacht.

Motie haalt kou uit de lucht
Dat het VVD-amendement uiteindelijk met grote 
meerderheid werd verworpen, kwam door een 
motie van coalitiepartijen GBV en D66 en opposi
tiepartijen CDA en PvdA. Die hadden de kou al uit 
de lucht gehaald door een motie in te dienen om 
naast de twee genoemde locaties Djept/Heerbaan 
en Blaarthemseweg, ten minste nog twee locaties 
mee te nemen in het plan van aanpak. Dit met het 
doel om meer spreiding van de statushouders te rea
liseren. Indiener Gerard Jonkers (GBV) bekritiseerde 
de hele gang van zaken, maar weet dat net als de ei
gen wethouder aan de strakke provinciale deadline. 
Meer locaties dan twee en een betere spreiding ten 

behoeve van een kansrijke integratie was ook 
de inzet van Ingrid Hartlief (D66) en Ton 

Bolsius (CDA).

Ab Hofman (VSA) voegde nog toe 
dat de bouw van sociale huurwo
ningen veel hoger op de regionale 
agenda moet staan. De partij drong 
in een raadsbreed ingediende motie 
aan op een snelle beleidsvisie met 
werkplan en financiële vertaling voor 

huisvesting en ondersteuning van vluchtelingen met 
verblijfsstatus. Uiterlijk in oktober moet het college de 
raad hierover informeren. Immers, de vluchtelingen
stroom houdt aan en ook na 2017 zal het rijk taak
stellingen blijven opleggen aan gemeenten.

Politiek spel
Het amendement van de VVD kreeg alleen steun 
van Fractie Klaassen. De overige fracties stemden 
in met een flink gewijzigd raadsvoorstel, waarin 
beide moties werden verwerkt om zo het college 
een expliciete opdracht te geven. Daarmee was 
de meerderheid akkoord met de inhoud van beide 
moties en moet bij de uitwerking van het plan van 
aanpak voor de huisvesting van urgenten rekening 
worden gehouden met diversiteit in woontypen en 
doelgroepen, spreiding, veiligheid en communica
tie.

Het zoeken naar geschikte huisvestingsloca- 
ties voor statushouders en urgenten gaat nu met 
kracht door. En de twee zo bekritiseerde locaties 
Blaarthemseweg en Djept-Heerbaan? Die blijven 
gewoon overeind. Maar mogelijk wel in een klei
nere uitvoering.



Aanvragers spreekrecht

Raadsavond 10 mei 2016

Ap 8 Taakstelling statushouders Veldhoven - onderzoek naar geschikte locaties urgenten
1. Mevr. Irma van den Hurk

Linde 23, 5509 NH Veldhoven
06 - 20023784

2. Dhr. Frans van Rooij
Blaarthemseweg 72, 5502 JW Veldhoven
06-53 97 75 44

3. Dhr. Janiek Weijers
Polderstraat 53, 5509 LB Veldhoven
06-19 22 33 19

4. Mevr. Conny Havenaar-van den Heuvel
Linde 22, 5509 NG Veldhoven
06-21 53 69 73

5. Dhr. Marcel van den Heuvel
De Run 5411, 5504 DG Veldhoven
06-20 97 34 52

6. Dhr. Grard Snelders
Koleind 38, 5502 PP Veldhoven
06-19 42 58 08

7. Mevr. Martine Luiken-Mus
Blaarthemseweg 57, 5502 JS Veldhoven
06-28 14 87 35

8. Mevr. Ellen Roelofs
Blaarthemseweg 36, 5502 JV Veldhoven
06-19 32 00 91

9. Dhr. Gerard Preusting namens buurtvereniging Zeelst-Oost
Blaarthemseweg 73, 5502 JT Veldhoven
06-11 15 92 63

10. Mevr. De Vries
Blaarthemseweg 59, 5502 JS Veldhoven
040-254 80 64

11. Mevrouw Alicia Dams
Biezenkuilen 35, 5502 PA Veldhoven
06-24 70 65 17

12. Mevr. Ilona Kraaijvanger
Schans 51, 5509 NM Veldhoven
06-31 91 11 46

13. Dhr. Jos van Asten
Linde 25, 5509 NH Veldhoven
06-55 82 27 05

14. Dhr./mevr. Antonia Coolen
Polderstraat 106, 5509 LE Veldhoven
06-13 23 91 82

15. Mr. P. J.A. van de Laar
Mauritsstraat 24, 5656 AA Eindhoven
040-244 99 42 (zakeliļk)
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Adviesnota raad

Taakstelling statushouders Veldhoven
Onderzoek naar geschikte locaties urgenten

Samenvatting

Door het instemmen met het plan van aanpak "Taakstelling statushouders Veldhoven 
- Onderzoek naar geschikte locaties urgenten" wordt de koers bepaald om de 
taakstelling van 2016 te halen. Binnen de bestaande woningbouw is deze taakstelling 
al enkele jaren niet haalbaar gebleken, waardoor andere tijdelijke oplossingen 
noodzakelijk zijn. Om de integratie van deze doelgroep te bevorderen zullen de 
tijdelijke locaties deels ook beschikbaar komen voor overige urgenten. Het plan van 
aanpak vormt dus de basis om verder onderzoek te doen naar een tweetal locaties 
voor het tijdelijk huisvesten van urgenten, waaronder statushouders. Dit plan moet 
uiterlijk 15 mei 2016 bij de provincie ingediend zijn.

Beslispunten

1. Instemmen met het plan van aanpak "Taakstelling statushouders Veldhoven - 
Onderzoek naar geschikte locaties urgenten", wat inhoudt dat er wordt 
ingestemd met het verder uitwerken van twee locaties voor het huisvesten van 
urgenten, waaronder statushouders.

Inleiding

Er wacht ons een grote opgave wat betreft het huisvesten van statushouders. De 
afgelopen jaren is de gemeente Veldhoven er niet helemaal in geslaagd om te voldoen 
aan de landelijk opgelegde taakstelling. Door de enorme toestroom van vluchtelingen 
is dit jaar de taakstelling op zijn minst verdubbeld. Daarom is dit plan van aanpak 
opgesteld. Dit plan moet ervoor zorgen dat de gemeente de taakstelling dit jaar wel 
gaat halen. Daarnaast kan dit plan voorkomen dat de wachtlijsten van regulier 
woningzoekenden, in het sociale huurwoningen segment, nog verder oplopen (huidige 
wachttijden 6 tot 8 jaar). Hiermee worden dus ook andere urgenten geholpen.
De taakstelling van de gemeente Veldhoven bedraagt het huisvesten van 112 
statushouders. Om deze opgave voor statushouders nader invulling te geven, is het 
voorliggend plan van aanpak opgesteld. In dit plan wordt een tweetal locaties 
genoemd welke in beeld zijn voor het tijdelijk huisvesten van urgenten, waaronder 
statushouders. Deze locaties zijn:

1. Djept Z Heerbaan
2. Blaarthemseweg (voormalige MAVO locatie)

Naast de twee genoemde locaties wordt tevens gekeken of er ruimte gemaakt kan 
worden binnen het huidige woningaanbod. De twee potentiële locaties voor de 
tijdelijke huisvesting van urgenten wordt in samenwerking met de woningcorporaties 
('Thuis, Woonbedrijf en Wooninc.) opgepakt. Het zal hierbij gaan om tijdelijke 
huisvesting in de vorm van het plaatsen van units. De locaties zouden kunnen worden 
ontwikkeld door het verlenen van een vergunning van maximaal 10 jaar waarbij 
tijdelijk wordt afgeweken van het bestemmingsplan.



Relevante (wettelijke) beleidskaders

De relevante (wettelijke) beleidskaders zijn:
4 Taakstelling huisvesting statushouders;
4 Interventieladder huisvesting statushouders van de provincie Noord-Brabant;
4 Actieplan huisvesting statushouders 2016-2017.

Beoogd effect

Het behalen van de taakstelling voor het huisvesten van urgenten waaronder 
statushouders, zodat ook de druk op de sociale woningmarkt verminderd.

Argumenten

1.1 Vanwege de politieke en maatschappelijke impact wordt het plan van aanpak 
"Taakstelling statushouders Veldhoven - Onderzoek naar geschikte locaties 
urgenten" voor instemming aangeboden aan uw raad

Het plan van aanpak "Verruimen van de sociale huurmarkt - Onderzoekslocaties voor 
huisvesting urgenten" gaat in op mogelijke manieren van het oplossen van een 
probleem met groot politiek en maatschappelijk belang. Om deze reden leggen we het 
plan van aanpak voor instemming voor aan uw raad.

1.2 De taakstelling betreffende statushouders van de gemeente Veldhoven moet 
worden gehaald

De taakstelling van de gemeente Veldhoven moet aan het einde van 2016 worden 
behaald. Dit houdt in dat de gemeente Veldhoven 112 statushouders moet huisvesten. 
Als de gemeente niet zo snel mogelijk aan de slag gaat met de uitvoering van het plan 
van aanpak zal de taakstelling van 2016 niet behaald worden, waardoor de komende 
jaren het behalen van de taakstelling moeilijker zal zijn.
Momenteel bevindt gemeente Veldhoven zich op stap 3a van de interventieladder van 
de gemeente, omdat we de afgelopen drie jaar de taakstelling niet hebben gehaald.
Dit houdt in dat er een plan van aanpak voor 15 mei 2016 moet worden aangeleverd 
bij de provincie met daarin vermeld hoe we de taakstelling dit jaar gaan halen. 
Wanneer de taakstelling voor de eerste helft van dit jaar van de gemeente weer niet 
gehaald is op 1 juli 2016 worden we mogelijk op de volgende stap, 3B, van de 
interventieladder geplaatst. Zo loopt de ladder op waarbij uiteindelijk bij stap 6 
werkzaamheden door de provincie worden overgenomen. Dit is niet wenselijk. 
Wanneer we de taakstelling voor het eerste half jaar van 2016, 52 personen, niet 
halen krijgt de gemeente mogelijk een boete opgelegd vanuit het Rijk. Op 1 juli 2016 
is het volgende peilmoment. Het Rijk kan een boete opleggen als de gemeente in 
trede 4 van de interventieladder komt. Deze boete varieert van 20.000,- tot 40.000,- 
euro per niet-gehuisveste statushouder.

1.3 Het instemmen met het plan van aanpak vormt de basis om de diverse locaties 
verder te onderzoeken en uit te werken.

Het voorliggend plan van aanpak vormt de koers voor het verder uitwerken van de 
aanpak van het huisvesten van urgenten.
De verschillende locaties kunnen door vaststelling van het plan van aanpak verder 
worden onderzocht op basis van juridische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid.

1.4 De druk op de sociale huurwoningmarkt mag niet verder stijgen
Door het vaststellen van het plan van aanpak voor o.a. de huisvesting van urgenten 
wordt koers bepaald om de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlagen. Deze 
druk wordt veroorzaakt door een toename van het aantal urgente woningzoekenden.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 Als het plan van aanpak "Taakstelling statushouders Veldhoven - Onderzoek 
naar geschikte locaties urgenten" niet kan doorgaan, wordt het behalen van de 
taakstelling bemoeilijkt

Als met het plan van aanpak "Taakstelling statushouders Veldhoven - Onderzoek naar 
geschikte locaties urgenten" niet door kan gaan, zal het halen van de taakstelling van 
2016 moelijker worden, omdat er dan verder onderzocht moet worden op welke 
andere manier de taakstelling voor statushouders behaald kan worden. Dit zal het 
traject vertragen.

1.2 De gemeente Veldhoven loopt achter in het behalen van de taakstelling 
Momenteel loopt de gemeente Veldhoven al achter om de taakstelling van 2016 te 
halen. Tevens is het van belang te vermelden dat de taakstelling de afgelopen drie 
jaar niet gehaald is, terwijl de taakstelling toen lager was. Hiervoor is de gemeente 
onder toezicht geplaatst van de provincie.

Financiën

Het plan van aanpak zal uiteindelijk resulteren in een krediet aanvraag bij uw raad. De 
hoogte van het aan te vragen krediet zal o.a. afhangen van de keuzes die gemaakt 
worden op basis van het onderzoek dat middels het plan van aanpak voortgezet zal 
worden. Zodra er volledig inzichtelijk is wat de grootte van het krediet is zal dit 
worden voorgelegd aan de raad. De grootste kostencomponenten waar de exacte 
impact nog niet van vast te stellen is zijn de infrastructurele kosten. Daarnaast zijn er 
nog enkele kleinere kostenposten, zoals communicatie en ambtelijke kosten. Met de 
laatste component wordt m.b.t. het huisvesten van statushouders de impact op de 
werkdruk van verschillende afdelingen inzichtelijk gemaakt. Denk hier bijvoorbeeld 
aan de extra ambtelijke uren voor het verdere onderzoek en de realisatie van het plan 
van aanpak en voor de extra inzet voor de verstrekking van uitkeringen.

Communicatie en samenspraak

We informeren uw raad over de stand van zaken van het plan van aanpak. Indien het 
gewenst of nodig is, betrekken we uw raad bij ontwikkelingen.
Omwonenden van de locaties zijn geïnformeerd over het plan van aanpak vóór 
instemming door de raad.

Uitvoering | planning

Realisatieplanning wanneer uit de onderzoeksfase blijkt dat realisatie mogelijk en 
wenselijk is

Blaarthemseweg Waarschiinliík eind 2016
Dļept Waarschiinliík 2017

Bijlagen

1. Plan van aanpak "Taakstelling statushouders Veldhoven - Onderzoek naar 
geschikte locaties urgenten"

2. Brief provincie Noord-Brabant Interbestuurlijk toezicht huisvesting 
vergunninghouders 11/02/2016

3. Informatienota Actieplan Stedelijke Gebied Eindhoven betreffende huisvesting 
vergunninghouders 23/2/2016
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

16.051| 16bs00347 
10 mei 2016 
8
Taakstelling statushouders Veldhoven - Onderzoek naar 
geschikte locaties urgenten

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 mei 2016, nr. 16.050 ! 
16bs00344;

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het plan van aanpak 'taakstelling statushouders 
Veldhoven - onderzoek naar geschikte locaties urgenten'.

2. Om naast de locaties Djept/Heerbaan en Blaarthemseweg (voormalige MAVO- 
locatie) meerdere (ten minste twee) locaties mee te nemen in het plan van 
aanpak met als doel om een verdere spreiding van de tijdelijke woonunits te 
kunnen realiseren en de voor- en nadelen van locaties ten opzichte van elkaar 
af te wegen alvorens te komen tot een definitieve keuze van minimaal vier 
locaties in het plan van aanpak;

3. Bij de uitwerking van het plan van aanpak rekening te houden met diversiteit in 
woontypen en doelgroepen, spreiding, veiligheid en communicatie;

4. Een beleidsvisie en een werkprogramma te ontwikkelen om vluchtelingen met 
een verblijfsstatus op te vangen en te begeleiden met als doel te 
integreren binnen Veldhoven/Nederland met aandacht voor fysieke en 
psychische ondersteuning, taal, onderwijs, werk en sociale binding.
Een financiële vertaling van dit werkprogramma inzichtelijk te maken en 
hiervoor onder meer financiering te vinden vanuit de nieuwe rijksgelden die 
hiervoor momenteel beschikbaar zijn.
Deze beleidsvisie en werkprogramma zo spoedig mogelijk uit te schrijven 
(uiterlijk oktober) en de raad hierover te informeren.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 10 mei 2016.

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Taakstelling statushouders Veldhoven
Onderzoek naar geschikte locaties urgenten

1. Inleiding
Er wacht ons een grote opgave wat betreft het huisvesten van statushouders. De afgelopen jaren is 
de gemeente Veldhoven er niet helemaal in geslaagd om te voldoen aan de landelijk opgelegde 
taakstelling. Door de enorme toestroom van vluchtelingen is dit jaar de taakstelling op zijn minst 
verdubbeld. Daarom is dit plan van aanpak opgesteld. Dit plan moet ervoor zorgen dat de gemeente 
de taakstelling dit jaar wel gaat halen. Daarnaast kan dit plan voorkomen dat de wachtlijsten van 
regulier woningzoekenden, in het sociale huurwoningen segment, nog verder oplopen (huidige 
wachttijden 6 tot 8 jaar). Hiermee worden dus ook andere urgenten geholpen.
Volgens de laatste stand van zaken binnen de gemeente Veldhoven moet de gemeente in 2016 112 
statushouders huisvesten. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan de restanten van de 
taakstelling van 2015, waarin nog 9 statushouders moeten worden gehuisvest. Uit de realisatiecijfers 
van 7 april 2016 blijkt dat er 19 statushouders een woning hebben toegewezen gekregen. Dit 
betekent dat het aantal te huisvesten statushouders nu op 102 personen staat.

2. Behalen van de taakstelling
De woningcorporaties wijzen in Veldhoven woningen toe aan de groeiende doelgroep urgenten, 
waaronder statushouders. Op deze manier werd in het verleden geprobeerd om aan de taakstelling 
te voldoen. Zoals hierboven wordt aangetoond is de huidige aanpak niet voldoende om de 
taakstellingen uit het verleden en de huidige taakstelling te halen. Om deze reden zijn er twee 
onderzoeksgebieden aangewezen om de taakstelling dit jaar wel te kunnen halen. Op deze locaties 
kan tijdelijke huisvesting voor statushouders worden gerealiseerd. Dit betekent dat de woningen na 
10 jaar verwijderd moeten worden. Om de integratie te optimaliseren wordt er gezocht naar een 
goede mix met overige urgenten op de locaties, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving. 
Naast het behalen van de taakstelling kan de realisatie van deze tijdelijke woonlocaties dus ook de 
druk op de sociale woningmarkt verlagen.
Dit plan van aanpak zal dus bestaan uit de twee onderzoekslocaties voor het huisvesten van 
urgenten. Verder onderzoeken de woningcorporaties 'Thuis en Woonbedrijf of voor de huisvesting 
het reguliere woningaanbod vergroot kan worden.
De twee locaties zijn Djept en de Blaarthemseweg ter plaatse van de voormalige MAVO. Deze 
locaties zijn voortgekomen uit een quick-scan van alle mogelijke locaties in de gemeente Veldhoven 
en een inventarisatie van de woningcorporaties. In de ontwikkeling van deze locaties zal de 
uitvoering bij de woningcorporaties liggen. De gemeente heeft een faciliterende rol.

1



2.1 Initiatief Djept
Locatie Djept aan de Heerbaan is een 
initiatief van woningcorporatie Wooninc. en 
Woonbedrijf aan de Heerbaan in Veldhoven. 
Het terrein, in eigendom van Wooninc., 
heeft een grootte van ± 1,5 hectare. Op deze 
locatie zouden circa 90 personen kunnen 
worden gehuisvest, bij voorkeur in een mix 
van urgenten.
De locatie zou kunnen worden ontwikkeld 
door het verlenen van een vergunning van 
maximaal 10 jaar waarbij tijdelijk wordt
afgeweken van het bestemmingsplan. Dit 
betekent dat de woningen aan de Heerbaan na 10 jaar verwijderd moeten worden. Dit plan van 
aanpak vormt de basis om dit initiatief verder te onderzoeken en uit werken (financieel, juridisch, 
ruimtelijk). Wooninc. is leidend in het ontwikkelen van deze locatie. De gemeente Veldhoven heeft 
een faciliterende rol. De realisatie van het initiatief moet afgerond zijn rond 2017.

2.2 Blaarthemseweg
Op locatie Blaarthemseweg op het voormalige 
terrein van de MAVO wordt een plan 
gerealiseerd in samenwerking met de 
woningcorporatie Woonbedrijf. Het terrein 
heeft een grootte van ± 1 hectare (exclusief 
parkeerplaats). Op deze locatie zouden circa 
80 units kunnen worden geplaatst. Hierdoor 
kunnen 80 personen worden gehuisvest bij 
voorkeur in een mix van urgenten.
De locatie zou kunnen worden ontwikkeld 
door het verlenen van een vergunning van maximaal 10 jaar waarbij tijdelijk wordt afgeweken van 
het bestemmingsplan. Dit betekent dat de woningen aan de Blaarthemseweg maximaal 10 jaar zullen 
staan en daarna verwijderd dienen te worden. Dit plan van aanpak vormt de basis om dit initiatief 
verder te onderzoeken en uit te werken (financieel, juridisch, ruimtelijk).
Woonbedrijf zal leidend zijn in het ontwikkelen van deze locatie. De 80 units die geplaatst zullen 
worden op deze locatie zijn afkomstig van het TU/e terrein. Rond augustus zullen deze units op het 
TU/e -terrein worden verwijderd en gerenoveerd. Dit betekent dat deze in gebruik genomen kunnen 
worden in het najaar. De gemeente Veldhoven heeft een faciliterende rol bij deze locatie. De 
gemeente is ook eigenaar van de grond. De realisatie van het initiatief moet afgerond zijn in 2016.

MŞŕ' stadia,» «si

m o 'MÌíķİ!

2.3 Reguliere huisvesting
In samenwerking met de woningcorporaties 'Thuis en Woonbedrijf wordt er gezocht naar woningen 
voor statushouders binnen de woningen die de woningcorporaties bezitten. Dit betekent dat een 
deel van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan de doelgroep volgens de urgentieregeling. 
Voorheen werd hiermee het grootste deel van de taakstelling behaald. Door het stijgend aantal te 
huisvesten personen is dit reguliere aanbod niet meer voldoende om de taakstelling te halen. Wel zal
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toewijzen van woningen aan urgenten in 2016 doorlopen. Daarnaast worden volgens afspraak met 
de woningcorporaties meer woningen ingezet voor het huisvesten van statushouders.
'Thuis geeft daarnaast aan om de verkoop van de woningen tegen te houden. Dit zou ideaal zijn voor 
het huisvesten van gezinnen. Wanneer er een woning vrijkomt, kan deze in overleg en afhankelijk 
van andere urgenten worden toegewezen aan statushouders. Ook zal 'Thuis een aantal woningen uit 
het nieuwbouwproject Boogaerdhoeve reserveren voor verhuur aan statushouders.
In totaal komen er via de reguliere huisvesting van statushouders circa 36 woningen vrij voor deze 
doelgroep. Er zal geprobeerd deze woningen zo veel mogelijk toe te wijzen aan gezinnen. Om dit te 
realiseren zal de gemeente proberen te sturen op het aanbod.

2.4 Toekomstperspectief
Dit jaar moet de gemeente Veldhoven 112 statushouders huisvesten. In de komende jaren zullen de 
taakstellingen naar verwachting hoog zijn. We gaan er vanuit dat er in 2017 ongeveer 100 
statushouders gehuisvest moeten worden. Om deze reden moeten we naar de toekomst kijken. 
Wanneer er elk jaar meer statushouders moeten worden gehuisvest dan de afgelopen jaren gaat de 
gemeente verder zoeken naar andere initiatieven Z plannen.

3. Communicatie Ā planning
In de uitvoering van het plan van aanpak zijn de planning en communicatie aan elkaar gekoppeld, 
omdat er bij elke stap in de planning ook een stap gezet moet worden met communicatie. De 
plannen die in dit plan van aanpak zijn beschreven zullen vallen of staan met de juiste communicatie 
op het juiste moment. Om deze reden is de communicatie in dit project van cruciaal belang. Het 
streven is om zo helder, tijdig, eerlijk en transparant mogelijk te communiceren. In de onderstaande 
tabel is een planning weergegeven.

Realisatieplanning wanneer uit de onderzoeksfase blijkt dat realisatie mogelijk en wenselijk is

Blaarthemseweg Waarschijnlijk eind 2016
Djept Waarschijnlijk 2017

4. Financiën
Het plan van aanpak zal uiteindelijk resulteren in een krediet aanvraag bij uw raad. De hoogte van 
het aan te vragen krediet zal o.a. afhangen van de keuzes die gemaakt worden op basis van het 
onderzoek dat middels het plan van aanpak voortgezet zal worden. Zodra er volledig inzichtelijk is 
wat de grootte van het krediet is zal dit worden voorgelegd aan de raad. De grootste 
kostencomponenten waar de exacte impact nog niet van vast te stellen is zijn de infrastructurele 
kosten. Daarnaast zijn er nog enkele kleinere kostenposten, zoals communicatie en ambtelijke 
kosten. Met de laatste component wordt m.b.t. het huisvesten van statushouders de impact op de 
werkdruk van verschillende afdelingen inzichtelijk gemaakt. Denk hier bijvoorbeeld aan de extra 
ambtelijke uren voor het verdere onderzoek en de realisatie van het plan van aanpak en voor de 
extra inzet voor de verstrekking van uitkeringen.
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ivincie Noord-Brabcmt

16.01885

Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Veldhoven
Postbus l O l O l
5500 GA VELDHOVEN

INGEKOMEN 
GEMEENTE VELDHOVEN

FEB. 20I6

Afdeling ľTTTTT

Onderwerp

Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders

Geacht college,

Tot uw verantwoordelijkheden behoort het tijdig huisvesten van 
vergunninghouders volgens de voor uw gemeente geldende taakstelling. Het Rijk 
stelt voor iedere gemeente in Nederland elk half jaar de taakstelling vast. Dit is 
geregeld in de Huisvestingswet 2014

Vanuit onze wettelijke rol als interbestuurlijk toezichthouder houden wij zicht op 
het tijdig realiseren van de taakstelling door gemeenten. Zo nodig spreken wij 
een gemeente daarop aan met gebruikmaking van de zogeheten bestuurlijke 
interventieladder. Tijdige realisatie van de vastgestelde taakstelling is belangrijk 
voor het bevorderen van snelle integratie in de Brabantse samenleving en het 
optimaal kunnen blijven benutten van de centrale opvangcentra waarvoor ze 
bedoeld zijn, namelijk de opvang van asielzoekers die nog in procedure zijn.

In deze brief informeren wij u over de realisering van de taakstelling door uw 
gemeente over de periode van het afgelopen half jaar.

Taakstelling
De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2015 voor uw gemeente bedroeg 
39 vergunninghouders. De achterstand uit eerdere taakstellingsperioden was 9 
vergunninghouders. Daardoor diende uw gemeente in de tweede helft van 
2015 in totaal 48 vergunninghouders te huisvesten.

Realisatiecijfers COA
Op grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 januari 2016 constateren 
wij dat u in het tweede halfjaar van 2015 in totaal 29 vergunninghouders heeft 
gehuisvest. Dit betekent dat u de taakstelling voor deze periode niet heeft 
gerealiseerd. Uw achterstand is hierdoor opgelopen tot 19 vergunninghouders.

Brabanllaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

Telefoon (073) 68 I 28 I 2

Fax(073)614 1 1 15

info@brobant.nl

www.brabant.nl

IBAN NL86INGB0674560043

llllllfllllllllllllllllll

Datum

9 februari 2016

Ons kenmerk

C2185126/3922097

Uw kenmerk

Contactpersoon

Team IBĨ huisvesting

vergunninghouders

M. (Mieke) Jansen - Sluijter

Telefoon

(073)681 20 15

Email

msluijter@brabant.nl

Bijlage(n)

1

Bereikbaarheid met 
openbaarvervoer: zie 
www brabant.nl/busentaxi



Provincie Noord-Brabont

r

Datum

9 februari 2016

Ons kenmerk

C2185126/3922097

Opschalina naar actief toezicht
Gelet op de aanhoudende achterstand plaatsen wij uw gemeente onder actief 
toezicht (fase 3 van de interventieladder) Meer informatie over ons 
interventieproces interbestuurlijk toezicht staat in ons Beleidskader IBT 2016- 
2019. Zie onze website www.brabant.nl/ibt.

Plan van aanpak
In fase 3 van de interventieladder verzoeken wij u om ons uiterlijk 15 april 2015 
een plan van aanpak te sturen met SMART acties, termijnen en te verwachten 
effecten van door u te ondernemen acties om alsnog tijdig aan uw verplichtingen 
te voldoen. U kunt deze informatie zenden aan msluijter@brabant.nl 
(toezichthouder regio Midden- en Zuidoost-Brabant).
Het landelijk platform Opnieuw Thuis kan eventueel hulp bieden en adviseren. 
Wij stellen u best practices beschikbaar waar u uw voordeel mee kunt doen. 
Door nu te investeren in noodzakelijke acties en maatregelen, waardoor u tijdig 
uw taakstelling realiseert, kunt u voorkomen dat wij een volgende stap op de 
interventieladder zetten (fase 4).

Nieuwe taakstelling
Tot slot maken wij u er op attent dat voor het eerste halfjaar van 2016 uw 
taakstelling is vastgesfeld op 52 vergunninghouders. Wij verwachten dat u deze 
taakstelling, samen met de bovengenoemde achterstand, op het volgende 
peilmoment zijnde 1 juli 2016 heeft gerealiseerd.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Jansen, 
team IBT huisvesting vergunninghouders. Zij is tijdens kantooruren (maandag, 
dinsdag en donderdag) bereikbaar via telefoonnummer 073-6812015 of per 
email msluijter@brabant.nl.

Omdat de rol van de gemeenteraad steeds belangrijker wordt in verband met 
de horizontale verantwoording binnen een gemeente, adviseren wij u de raad 
van uw gemeente over de Ínhoud van deze brief te informeren.

Wij hebben met mevrouw Van Esch van uw gemeente contact gehad. Zij gaf 
aan dat er inmiddels 1 3 vergunninghouders zijn gehuisvest. Daarnaast lopen in 
uw gemeente op dit moment enkele trajecten om grotere groepen te huisvesten. 
Hiervan is echter nog niks definitief. Eén project voor het huisvesten van 15 
personen is sinds vorige week wel definitief.
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Provincie Noord-Brabant

Datum

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 9 februari 2016

namens deze, Ons kenmerk

C2185126/3922097

mw. drs. E. Breebaart,
Afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Best Practices

Onderwerp

Huisvesting vergunninghouders

Deze lijst bevat 'best practices' waar een gemeente haar voordeel mee kan 
doen bij de uitvoering van haar wettelijke taak in de Huisvestingswet 2014 om 
zorg te dragen voor de voorziening in de huisvesting van vergunninghouders in 
de gemeente overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling. De 
lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe voorbeelden.

Datum

24 februari 2015, 

aangevuld 8 april 2015, 

15 april 2015

Contactpersoon

Team IBT huisvesting 

vergunninghouders

Telefoon

(073) 681 2059 

(073)681 2015 

(073) 681 2520

1. Zorg voor blijvende bestuurlijke aandacht voor het onderwerp realisatie 
huisvesting

2. Maak prestatieafspraken met woningbouwcorporaties over huisvesting

3. Betrek naast het aanbod van de woningbouwcorporaties ook ander 
aanbod van woningen zoals particuliere verhuur

4. Maak gebruik van een "doorschuifwoning" voor alleenstaande 
vergunninghouders die wachten op gezinshereniging

5. Onderzoek alternatieve woonvormen zoals leegstaande 
kantoorpanden die geschikt zijn of kunnen worden gemaakt voor 
huisvesting
Voorbeeld:
http.7Vwww.anp360.nl7nieuwsZarticle71 3641 865?f^cdbc896f5 1 194
ffó 1 ac7780e77c06f66
http:ZZwww.anp360.nlZnieuwsZarticleZl 3803965211=96220cfae70db
7ofe75953e044cd 1907

6. Maak afspraken met 2 of meer gemeenten om elkaar te helpen bij 
realisatie van de opgelegde taakstelling

Plaats meerdere vergunninghouders in één passende woning Dit betreft 
kamergewijze verhuur. De gemeente Veldhoven en Someren doen dit 
al enige tijd en hebben hier goede voorbeelden van.
Bij kamergewijze verhuur is het goed om rekening te houden met de 
volgende punten:

Geef vooraf aan de vergunninghouder aan dat het om de verhuur 
van een kamer gaat. Dit voorkomt teleurstelling;



»

Zorg voor huisregels;
Denk na over de samenstelling van bewoners in een pand (bv. 
religie);
Zorg voor draagvlak in de wijk;
Investeer in een nauwe samenwerking met de woningcorporatie; 
Laat elk pand beschikken over af te sluiten kamers;
Maak afspraken met Vluchtelingenwerk of andere gespecialiseerde 
instellingen over de begeleiding van nieuwe huurders, inclusief hun 
woongedrag;
Laat de woningcorporatie een verhuurprijs hanteren inclusief 
energie en gebruik witgoed;
Zorg voor aansluiting TV en internet;
Gemeente 's-Hertogenbosch hanteert 20 m2 voor één 
vergunninghouder en 35 m2 voor twee vergunninghouders.
Dit heeft geen wettelijke grondslag maar is tot stand gekomen in 
overleg met de woningcorporaties.

8. Overweeg gebruik te maken van een Huisvestingsverordening voor het 
sturen op woonruimteverdeling en woonruimtevoorraadbeheer

9. Breng de beschikbare hoeveelheid woningen in de sociale 
woningmarkt regionaal in kaart en houdt daar zicht op

10. Organiseer periodiek regionaal overleg met gemeenten, COA, 
woningbouwcorporaties, Vluchtelingenwerk en provincie over 
optimalisering van het huisvestingsproces

1 1. Bespreek met de woningcorporatie de haalbaarheid van het
ombouwen van bestaande grote woningen naar kleine woningen. 
Voorbeeld:
http://www.kcwz.nl/expeditie-beqoniq/uitqelicht-meer-doen-met-
bestaande-woninqvoorraad

12. Stuur z.s.m. huurcontracten naar het COA voor de aanvraag van 
belastingtoeslagen.
Tijdig aanvragen van huur- en zorgtoeslag draagt bij aan het feit dat 
vergunninghouders niet starten met schulden. Het COA en de 
Belastingdienst gaan hierin samenwerken in de vorm van een pilot (start 
op 1 november tot 1 juli 2016).

1 3. Tijdelijk gebruik van slooppanden (leegstandwet)
Er kan ook een huurovereenkomst o.g.v. de Leegstandwet worden 
aangeboden. Daarvoor moet de gemeente vergunning geven en dat 
kan voor woonruimte in een leegstaand gebouw voor een periode van 
maximaal 10 jaar, gekoppeld aan de omgevingsvergunning Bij 
woningen die gesloopt of gerenoveerd worden maximaal 2+5 jaar. Bij
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verhuur onder de Leegstandwet geldt de normale huurbescherming uit 
het BW niet.

14. Woning koppelen aan een leer- werktraject.
Bijvoorbeeld vergunninghouders die een kamer huren in een 
verzorgingshuis kunnen tevens leren hoe ze ouderen verzorgen.

15. Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) 
gaat gemeenten ondersteunen. Het OTAV is een initiatief van het 
Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, 
IPO, COA en Aedes.
De contactpersonen voor Brabant en Limburg zijn:
-Nienke Hoogstraaten. Zij is eerste aanspreekpunt voor Limburg en 
Zuidoost Brabant. Haar contactgegevens zijn: 
nienke hooqstraaten@minbzk.nl, tel 06-52809229 
-Marlies Volten. Zij is eerste aanspreekpunt voor West-Brabant, 
Midden-Brabant en Noordoost Brabant. Haar contactgegevens zijn: 
marlies.volten@vnq.nl, tel 06-46816310.
Welke ondersteuning?
-Gemeenten kunnen de hulp van het OTAV inroepen met vragen over 
het versneld onderdak bieden van de 1 3.000 vluchtelingen met 
vergunning die wachten op huisvesting en het Gemeentelijk Zelf Zorg 
Arrangement (GZZA) dat gemeenten hiertoe ter beschikking staat; 
-Daarnaast kan een beroep op het OTAV worden gedaan voor vragen 
over het regelen van passende woonruimte voor vergunninghouders, 
over maatschappelijke begeleiding, arbeidstoeleiding, onderwijs en 
gezondheidszorg voor vergunninghouders;
-Ook is het OTAV te benaderen voor ondersteuning bij het organiseren 
van opvangcapaciteit voor asielzoekers en het organiseren van politiek 
en maatschappelijk draagvlak hiervoor.
Gemeenten kunnen ook hun vragen stellen via mail: otav@vng.nl of 
telefonisch: 070 373 83 98
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii gemeente Veldhoven
Informatienota raad

Actieplan Stedelijke Gebied Eindhoven betreffende 
huisvesting vergunninghouders
Voor vragen
Email: githa.buytels@veldhoven.nl 
Datum B en W: 23 februari 2016 
MyCorsa: 16bs00095

Kennisnemen van

Collegebesluit van 23 februari 2016:
Er is ingestemd met het ondertekenen van het ’Actieplan Statushouders 2016-2017. 
Samenwerken aan huisvesting in het Stedelijk Gebied Eindhoven'

Inleiding

De huisvesting van statushouders (vluchtelingen met een verblijfvergunning) is een 
wettelijke taak. Iedere gemeente krijgt een taakstelling opgelegd en is verplicht deze 
statushouders te huisvesten. Door de grotere instroom van het aantal vluchtelingen 
wacht ons de komende tijd een grote opgave op het gebied van de huisvesting van 
statushouders. De gemeente Veldhoven heeft een taakstelling van 52 personen voor 
de eerste helft van 2016. Er wordt verwacht dat in de tweede heeft van 2016 dit 
aantal minstens wordt verdubbeld. Het Stedelijke Gebied Eindhoven staat voor een 
gezamenlijke taakstelling voor geheel 2016 van ±1300 personen. Dit is een voorlopige 
prognose op basis van de asielinstroom.

Door deze enorm hoge taakstelling van het Stedelijke Gebied Eindhoven heeft het 
Stedelijke Gebied het 'Actieplan Statushouders 2016-2017. Samenwerken aan 
huisvesting in het Stedelijk Gebied Eindhoven' opgesteld. Hierin zijn acties benoemd 
onder te verdelen zijn in drie categorieën, zie hieronder.
^ Uitbreiden van (reguliere) huisvestingsmogelijkheden;

Dit houdt in dat we meer en sneller huisvesting gaan realiseren en zorgen voor 
een goede spreiding. Deze realisatie vindt plaats in woningen uit de reguliere en 
tijdelijke woningvoorraad. Daarnaast moet de bestaande woningvoorraad beter 
benut worden. Niet alleen de woningcorporaties, maar ook particuliere 
verhuurders I beleggers zouden hun steentje kunnen bijdragen. Hierbij spelen 
gemeenten en de provincie een rol.

♦ Maken van een betere match tussen huishouden en woningen;
De gemeenten voelen zich samen verantwoordelijk voor de taakstelling van het 
Stedelijke Gebied Eindhoven. Door het uitwisselen van de taakstellingen kunnen 
de gemeenten voor maatwerk zorgen. Vergunninghouders worden geplaatst aan 
de hand van de behoefte op het moment van de plaatsing. Hier wordt nog geen 
rekening gehouden met gezinshereniging.

^ Zorgen voor een goede eerste begeleiding van statushouders;
Doordat de begeleiding van de doelgroep veel aandacht vraagt is de taskforce 
'Meedoen' opgericht. De opdracht van de taskforce is om de zelfredzaamheid van 
de vergunninghouders te versnellen. De gemeenten garanderen een minimale 
kwaliteit van maatschappelijke begeleiding. Wanneer een vergunninghouder wordt 
overgedragen naar een andere gemeente staat hier een rijksbijdrage tegenover 
voor het begeleidingstraject. Daarnaast kan de kennis van het COA en 
Vluchtelingenwerk beter worden ingezet.



Kernboodschap

De opgave is groot
De opgave waar de gemeenten, corporaties en COA zich mee geconfronteerd zien is 
groot. De taakstelling is naar verwachting in 2017 twee keer zo hoog dan in 2015. 
Daarnaast neemt naar verwachting het aantal alleenstaande statushouders toe ten 
opzichte van het aantal gezinnen. In de huidige situatie weten de gemeenten en 
corporaties net passend binnen de geldende afspraken de statushouders te 
huisvesten. Zonder extra inzet zal dit echter gaan leiden tot verdringing op de 
woningmarkt van regulier woningzoekenden en oplopende wachttijden in de AZC's. Dit 
willen we voorkomen.

Samen verantwoordelijk maar individueel aanspreekbaar
De gemeenten voelen zich samen verantwoordelijk voor de totale taakstelling. We 
wisselen onderling indien nodig uit om de goede match te kunnen maken tussen 
statushouder en woning. Om daarmee samen aan de totale taakstelling te voldoen.

De rol van het COA is van belang om te zorgen voor goede informatie over de 
statushouders (achtergrond, leeftijd, opleiding etc.) zodat dit kan worden 
meegenomen in de afweging bij het toewijzen van een woning.

Plaatsing onder toezicht bij niet halen van taakstelling
Vanaf 1 januari 2016 heeft de provincie Noord-Brabant een nieuwe manier van 
werken, omdat het Rijk prioriteit geeft aan de huisvesting van vergunninghouders 
vanwege de oplopende taakstellingen. Onderdeel hiervan is dat gemeenten bij een 
derde keer aaneengesloten achterstand onder actief toezicht worden geplaatst. Om 
deze reden zal de gemeente Veldhoven een brief van de provincie ontvangen waarin 
wordt vermeld dat de gemeente onder actief toezicht is geplaatst.

De gemeente Veldhoven had op 1 januari 2016 volgens de taakstelling van 2015 
negen statushouders niet kunnen huisvesten. Inmiddels hebben deze personen 
allemaal een woning toegewezen gekregen binnen de gemeente.

Actief toezicht is pas de derde tree op de interventieladder. Bij deze fase wordt de 
gemeente gevraagd om een plan van aanpak te maken om de achterstand in te halen.

Inmiddels is de projectgroep 'huisvesting vergunninghouders' gestart met activiteiten 
omtrent deze doelgroep. Deze projectgroep zal aan de slag gaan om een plan van 
aanpak op te stellen. Hiervoor zal slechts het reeds geschreven projectplan aangepast 
moeten worden op de huidige situatie.

Overigens is het van belang te melden dat de gemeente en faciliterende en 
ondersteunende rol heeft in het huisvesten van statushouders. De woningcorporaties 
zijn uiteindelijke degene die de huisvesting van de doelgroep moet organiseren. Dit wil 
echter niet zeggen dat er geen extra inzet van de gemeente nodig is om de 
taakstelling van 2016 te behalen.

Vervolg
In het vervolg zal dit actieplan dienen als regionale afspraak betreffende de 
huisvesting van vergunninghouders. Afgevaardigden van deze Taskforce zullen 
periodiek bij elkaar komen om zaken omtrent de uitvoering van dit plan te bespreken.

De raad zal op de hoogte worden gehouden van zaken betreffende het huisvesten van 
vergunninghouders.
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Communicatie en samenspraak
Het Actieplan is mede tot stand gekomen op basis van een werkconferentie in 
november 2015. Daarnaast is een gezamenlijke communicatiestrategie bepaald. De 
kernboodschap is dat we inzien wat de opgave is. Door de grootte van de opgave 
zullen de gemeenten uit het Stedelijke Gebied Eindhoven hun handen ineen moeten 
slaan. Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot goede huisvesting van 
statushouders, geen verdringing op de reguliere huurwoningmarkt, betere spreiding 
over de regio en meer zelfredzaamheid van statushouders.

Op de volgende wijze wordt over het vaststellen van het Actieplan gecommuniceerd:
^ Persgesprek voor regionale pers, waarin 2 wethouders en 2 corporaties aan 

tafel zitten met de journalisten;
♦ Persbericht voor regionale en landelijke pers;
♦ Actieplan op gemeentelijke websites SGE, begeleid door een kort artikel 

(persbericht is hiervoor bruikbaar). Dit wordt aangevuld door berichtgeving via 
social media.

Het Actieplan wordt pas openbaar na het persgesprek. Tot die tijd is het een 
vertrouwelijk document.

Bijlagen

Bijlage 1 ’Actieplan Statushouders 2016-2017. Samenwerken aan huisvesting in 
het Stedelijk Gebied Eindhoven'
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VOORAF
De wereld kent op dit moment vele brandhaarden. Grote aantallen mensen zoeken in Europa een veilige 
plek om een nieuw bestaan op te bouwen. Als Stedelijk Gebied Eindhoven kunnen en willen we niet aan de 
kant staan. Mensen die alles achterlaten, uit angst voor hun leven en dat van hun naasten, verdienen waar
dige opvang en een warm welkom. Wij staan voor een samenleving waarvan iedereen onderdeel is. Een 
samenleving die letterlijk in haar midden ruimte maakt voor deze nieuwe mensen.

Er wacht ons in de regio een grote opgave wat betreft de huisvesting van statushouders. Bij een ongewij
zigde aanpak zou het huisvesten van de groeiende groep statushouders ten koste kunnen gaan van de 
regulier woningzoekenden. Door samen te werken kunnen gemeenten, corporaties, COA, provincie en 
maatschappelijke instanties voldoende passende huisvesting realiseren en zorgen voor een goede maat
schappelijke begeleiding. Vele mensen zullen zelfstandig hun plaats vinden in die samenleving. Maar 
sommigen hebben een steuntje in de rug nodig. Daar hebben we oog voor.

De partijen hebben daarom dit actieplan opgesteld dat door de provincie Noord-Brabant wordt onder
schreven. De acties zijn te verdelen in drie categorieën:
- Uitbreiden van (reguliere) huisvestingsmogelijkheden;
- Maken van een betere match tussen huishouden en woningen;
- Zorgen voor een goede eerste begeleiding van statushouders.

Deze gezamenlijke aanpak moet leiden tot goede huisvesting van statushouders, geen verdringing op de 
reguliere huurwoningmarkt, betere spreiding over de regio en meer zelfredzaamheid van statushouders. 
Door te kiezen voor een uitbreiding van de woningvoorraad, en deze niet exclusief voor statushouders te 
reserveren, ontstaan er ook kansen voor andere woningzoekenden. Door een goede ruimtelijke spreiding 
tussen en binnen gemeenten voorkomen we concentratie in bepaalde buurten. Onze overtuiging is dat dat 
bijdraagt aan het integratieproces van statushouders. Daarbij stimuleren we waar mogelijk dat oude en 
nieuwe inwoners elkaar kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld door het organiseren van ‘warm welkom dagen’ of 
het organiseren van sportactiviteiten.

Hieronder vindt u extra achtergrondinformatie over de huidige stand van zaken met betrekking tot dit thema. 
Daarna worden per categorie de concrete afspraken en acties beschreven.
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ONDERTEKENING Gemeenten Stedelijk Gebied Eindhove ^ COA

Gemeente Best Gemeente Eindhoven

Gemeente Geldrop-Mierlo Gemeente Helmond

Gemeente Oirschot Gemeente Nuenen C.A.

Gemeente Son en Breugel Gemeente Veldhoven

Gemeente Waalre COA Centraal Orgaan Opvang Asielzoeker
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Corporaties werkzaam in Stedelijk Gebied Eindhoven

Woningbouwvereniging Helpt Elkander Woningbouwvereniging “Volksbelang”

Stichting Woonbedrijf SWS.HHVL Woningbouwvereniging “Bergopwaarts”

Woningstichting “THUIS” Stichting “Woonpartners”

Woningbouwvereniging Compaen,
Mierlohoutse Partner in Wonen Stichting Trudo

Stichting WoCom Stichting Wooninc.
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TAAKSTELLING
Het betrokken ministerie legt ieder half jaar aan alle gemeenten een taakstelling statushouders op.
De gemeenten zijn verplicht om deze taakstelling binnen de gestelde termijnen te realiseren. Aangezien de 
gemeentes (vaak) geen woningbezit hebben, is de uitvoering van de daadwerkelijke huisvesting van de 
statushouders bij de corporaties neergelegd. De voortgang en bewaking van de huisvestingstermijn 
(10 weken) wordt uitgevoerd door een medewerker van de betrokken gemeenten. Bij overschrijden van de 
huisvestingstermijn en signaleren van problemen vindt er overleg met de gemeente plaats. De corporaties 
worden door de medewerker van de gemeente geïnformeerd over de voortgang van de taakstelling.

1. Ontwikkeling taakstelling landelijk 2010 t/m 2016 2. Taakstelling Stedelijk Gebied 
Eindhoven
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3. Taakstelling per gemeente 1e helft 2016

3500

250

200

150

Best Eindhoven Geldrop- Helmond Nuenen Oirschot Son en Veldhoven Waalre 
Mierlo Breugel
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UITBREIDEN HUISVESTINGSMOGELIJKHEDEN
1. We houden vast aan de automatische urgentie voor statushouders, ook bij wijzigingen in de 

landelijke wetgeving.

2. We gaan meer en sneller huisvesting realiseren en zorgen voor een goede ruimtelijke spreiding binnen 
en tussen gemeenten. De extra taakstelling mag niet ten koste gegaan van de reguliere woning
zoekende. Berekend is dat er 400 wooneenheden per jaar extra nodig zijn om dit te kunnen waarmaken 
zowel in 2016 als in 2017.

3. We realiseren dit zowel in de reguliere woningvoorraad, in de vorm van semi-permanente huisvesting 
en door een beter gebruik van de bestaande woningvoorraad. De concrete inzet per partij is 
uitgewerkt (bijlage)

a. Regulier/permanent:
i. Minder woningen verkopen van de sociale woningvoorraad
ii. Aankopen woningen t.b.v. uitbreiding sociale woningvoorraad
iii. Versneld bouwen nieuwe sociale huurwoningen

b. Tijdelijk:
i. Transformatie van leegstaande kantoren, maatschappelijk- en zorgvastgoed
ii. Braakliggende terreinen inzetten voor tijdelijke units (actie: gemeenten en corporaties)

c. Beter gebruik bestaande woningvoorraad
i. Woningdelen (‘friends-woning’)
ii. Omzetten naar kamers
iii. Splitsen van woningen in kleinere eenheden

4. De gemeenten zorgen voor de noodzakelijke snelheid bij het doorlopen van de planologische 
procedures.

5. Bij grotere eenheden nieuwbouw of transformatie kiezen gemeenten, corporaties of marktpartijen voor 
een mix van doelgroepen per complex. We realiseren geen ‘mini AZC’s’.

6. Het delen van een woning of kamerbewoning met gedeelde voorzieningen is een geschikte vorm van 
huisvesting voor alleenstaande statushouders.

7. COA is verantwoordelijk voor het verwachtingenmanagement ten aanzien van de aard van de (tijdelijke) 
huisvesting: passende maar sobere woonkwaliteit.

8. De noodzakelijke uitbreiding van de huisvesting kan niet alleen door de corporaties worden uitgevoerd. 
Gemeenten gaan daarom afspraken maken met particuliere beleggers en verhuurders over de huis
vesting van statushouders.

9. Het Rijk maakt voor dit doel het verhuren van rijkspanden uit de bestaande voorraad aan gemeenten 
mogelijk, passend binnen de Leegstandswet (c10 jaar). Dit gebeurt tegen kostendekkende huurprijzen.

10. Het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom (27 november 2015) faciliteert extra inzet van 
corporaties. Als in de praktijk blijkt dat dit onvoldoende is, gaan provincie, gemeenten en corporaties 
in gesprek met het Rijk om belemmeringen weg te nemen die nu verhinderen dat corporaties de 
noodzakelijke investeringen toch kunnen doen.

11. Voor zover in haar vermogen ligt, ondersteunt de provincie het streven voor het realiseren van extra 
eenheden door het wegnemen van knelpunten.
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BETERE MATCH MAKEN TUSSEN HUISHOUDEN 
EN WONINGEN
12. De gemeenten voelen zich samen verantwoordelijk voor de taakstelling van het Stedelijk Gebied. Door 

taakstelling bij elkaar op te tellen en uit te wisselen:
a. wordt de koppelingstijd tussen statushouder en gemeente korter;
b. ontstaat een betere match tussen de statushouder en de woning/wooneenheid.

Dat de corporaties in meerdere gemeenten werken versterkt deze kans/aanpak.

13. De gemeenten voelen zich samen verantwoordelijk voor de totale taakstelling. Onderling uitwisselen 
van statushouders is mogelijk, waarbij plussen en minnen per gemeente kunnen ontstaan. De steden 
Eindhoven en Helmond richten zich - vanwege de samenstelling van de woningvoorraad - meer op 1- 
en 2-persoonshuishoudens. De andere gemeenten juist meer op gezinnen.

14. De gemeenten maken gebruik van de mogelijkheden van de Huisvestingswet (art. 29 lid 2) door te 
besluiten de individuele taakstelling van de gemeenten te wijzigen in de optelsom als taakstelling voor 
de gemeenten gezamenlijk. Dit besluit ontslaat de gemeenten niet van hun individuele verantwoordelijk
heid voor het behalen van de taakstelling.

15. De gemeenten, COA en de corporaties onderzoeken hoe de match tussen statushouder en 
wooneenheid kan worden verbeterd. Over de praktische uitvoering maken COA, gemeenten en 
corporaties vervolgens nadere afspraken.

16. COA verstrekt informatie over de statushouders middels het TVS - systeem. Daarin staan alle 
bijzonderheden die van belang zijn voor de woningmatch. COA gaat zo mogelijk deze informatie 
verbeteren (denk hierbij aan persoonsinformatie en arbeidsverleden of - wensen)

17. Een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) is een voorwaarde voor snelle doorstroom naar 
reguliere of tijdelijke huisvesting. De gemeenten en COA onderzoeken of ze op een AZC in het Stedelijk 
Gebied één intakeloket kunnen inrichten naar het voorbeeld van de BRP-straat in Ter Apel.

18. Corporaties geven inzicht in de samenstelling van de woningvoorraad in combinatie met de 
mutatiegraad.

19. De gemeenten en de corporaties huisvesten statushouders, die in afwachting zijn van een gezins
hereniging, niet per definitie in een woning die geschikt is voor de definitieve situatie. We kiezen hier ook 
voor tussenvormen van huisvesting die geschikt zijn voor één persoon. Pas als de gezinshereniging 
definitief is, bieden we een daarbij passende woning.

20. We benutten waar mogelijk de bestaande netwerken, vormen van samenwerking en de 
organisatiestructuur die is ingericht voor de gezamenlijke urgentieregeling.
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GOEDE EERSTE BEGELEIDING
24. De begeleiding van statushouders vraagt om een grote inzet. We richten daarom de taskforce 

‘Meedoen’ op. De opdracht van de taskforce is om de zelfredzaamheid van de statushouders 
te versnellen.

25. De gemeenten garanderen een minimum kwaliteit van maatschappelijke begeleiding door professionals. 
Deze begeleiding richt zich op taal, opleiding, werk en de relatie met de buurt.

26. De kennis van COA en Vluchtelingenwerk is essentieel en waardevol. Deze kan meer worden ingezet 
in alle betrokken gemeenten.

27. Als een gemeente een taakstelling overneemt van een andere gemeente krijgt de statushouder de 
maatschappelijke begeleiding die in de ontvangende gemeente van toepassing is. De ontvangende 
gemeente ontvangt van de overdragende gemeenten de rijksbijdrage voor het begeleidingstraject. 
Daarnaast vergoedt de overdragende gemeenten eventuele meerkosten, als de ontvangende gemeente 
meer kosten maakt dan de rijksbijdrage.

28. Inwoners spelen een belangrijke rol bij het welkom voelen van de statushouders. Zij werken daarbij 
samen met de gemeenten, welzijnsorganisaties en corporaties.
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AMENDEMENT

Onderwerp Onderzoek naar geschikte locaties 
urgenten

Datum 10 mei 2016
Ingediend
door:

VVD

Naar aan
leiding van

Taakstelling statushouders 
Veldhoven

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare
vergadering bijeen op 10 mei 2016,

kennis genomen hebbend van adviesnota 16.050
en conceptbesluit 16.051,

Overwegende dat:
1. De opvang van mensen met een verblijfs
status aan alle gemeenten is opgedragen,

2. Ook de gemeente Veldhoven in deze haar 
verantwoordelijkheid neemt,

3. Het nu voorgestelde voorstel van het 
college om in te stemmen met een plan van 
aanpak huisvesting statushouders en andere



\ t “I Jl ^Veldhoven
urgenten als onvoldoende beoordeeld dient te 
worden,

4. De communicatie over dit plan van aanpak 
erg gebrekkig, zeg maar gerust 
teleurstellend, voor met name de omgeving 
van de beoogde locaties is verlopen,

5. Met de vestiging van grote aantallen 
statushouders en urgenten op deze locaties 
niet de in het plan van aanpak genoemde 
integratie bevorderd zal worden.

BESLUIT het voorstel als volgt te wijzigen:

Instemmen met het plan van aanpak 
"Taakstelling statushouders Veldhoven - 
Onderzoek naar geschikte locaties urgenten", 
wat inhoudt dat er wordt ingestemd met het 
plan om met grote spoed meerdere locaties 
verspreid over de gemeente te vinden, uit te 
werken en geschikt te maken voor de 
huisvesting van statushouders en andere 
urgenten. Deze locaties in te richten voor 
groepen van maximaal 30 personen en de 
communicatie hierover met omwonenden tijdig 
op te pakken zodat draagvlak zal worden 
gecreëerd.

en gaat over tot de orde van de dag.
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Gemeente Belangen 
Veldhoven

MOTIE

D66 Veldhoven

VELDI

Onderwerp Taakstelling statushouders Veldhoven - Onderzoek naar 
geschikte locaties urgenten

Datum 10 mei 2016
Ingediend door GBV, D66, CDA en PvdA
Naar aanleiding van Agendapunt 8

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 mei 2016;

kennis genomen hebbend van:
het raadsstuk 16.050 betreffende de Taakstelling statushouders Veldhoven - onderzoek 
naar geschikte locaties urgenten;

overwegende dat:
» De gevolgde procedure niet de schoonheidsprijs verdient en de Raad in tijdnood 

brengt;
» Een zorgvuldige communicatie met de woonomgeving hierdoor bemoeilijkt is;
» Er geluisterd is naar bezwaren van omwonenden over dit onderwerp;
» De huisvesting van statushouders een belangrijke maatschappelijke taak is en de 

taakstelling huisvesting statushouders voor 2016 en 2017 in ieder geval behaald 
moet worden;

» Er ook na 2017 verdere taakstellingen zullen worden opgelegd vanuit het Rijk;
» De gemeente Veldhoven ook ruimte wil bieden aan deze gevluchte nieuwkomers;
» Hiervoor maatschappelijk draagvlak van belang wordt geacht;
» Spreiding van statushouders over meerdere locaties en voorlopige verlaging van 

de aantallen per locatie hiervoor als een oplossing wordt gezien;

verzoekt het college:
om naast de beoogde twee plaatsen meerdere (ten minste twee) locaties mee te nemen 
in het plan van aanpak met als doel om een verdere spreiding van de tijdelijke woonunits 
te kunnen realiseren;

de voor- en nadelen van locaties ten opzichte van elkaar af te wegen alvorens te komen 
tot een definitieve keuze van minimaal vier locaties in het plan van aanpak;

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming .. stemmen - (AANGENOMEN 1 VERWORPEN)

Voor .. stemmen ( )

Tegen .. stemmen ( )
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Gemeente Belangen
Veldhoven CDA PvdA
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D66 Veldhoven

SAMENWERKENB' ^HOVVÊH )VEN

Fractie Klaassen

MOTIE

Onderwerp Opvang statushouders

Datum 10 mei 2016

Ingediend door VSA, GBV, VVD, CDA, D66, Samenwerkend Veldhoven, PvdA, Fractie 
Klaassen

Naar aanleiding van Agendapunt 8: Taakstelling statushouders Veldhoven - onderzoek naar 
geschikte locaties urgenten

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 10 mei 2016;

Overwegende dat:
» Op 15 september 2015 raadsbreed een motie is aangenomen waarin wordt uitgesproken 

dat Veldhoven een rol heeft in de opvang van vluchtelingen en statushouders;
» Gedeputeerde Staten heeft aangedrongen op een versnelde oplossing ten aanzien van 

huisvesting;
» Ook de opvang van statushouders een gerichte aanpak vraagt, een aanpak die een beroep 

doet op vele soorten voorzieningen en op draagvlak onder de bevolking;
» Veldhoven de komende jaren statushouders als bewoners dient op te nemen;
» Het van belang is om deze mensen een waardige leefsituatie te bieden die het mogelijk 

maakt te integreren binnen de Veldhovense/Nederlandse samenleving;

verzoekt het college:
Een beleidsvisie en een werkprogramma te ontwikkelen om vluchtelingen met een verblijfsstatus 
op te vangen en te begeleiden met als doel te integreren binnen 
Veldhoven/Nederland met aandacht voor fysieke en psychische ondersteuning, taal, 
onderwijs, werk en sociale binding.

Een financiële vertaling van dit werkprogramma inzichtelijk te maken en hiervoor onder meer 
financiering te vinden vanuit de nieuwe rijksgelden die hiervoor momenteel 
beschikbaar zijn.

Deze beleidsvisie en werkprogramma zo spoedig mogelijk uit te schrijven (uiterlijk oktober) en de 
raad hierover te informeren

en gaat over tot de orde van de dag.
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Adviesnota raad
Instemmen met gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Samenvatting

Door een herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het noodzakelijk 
om de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant te 
wijzigen. Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant verzoekt 
het college daarom de voorgestelde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
vast te stellen. Gelet op het bepaalde in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen kan het college deze wijziging niet vast stellen zonder instemming van uw 
raad.

Beslispunten

1. Instemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant 2015 zodat het college deze kan vaststellen.

Inleiding

Na instemming van uw raad is op 19 december 2013 de Gemeenschappelijk 
Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Zuidoost-Brabant (hierna GR) vastgesteld. 
Daarnaast hebben ook de 20 andere deelnemende gemeenten en de 
provincie Noord-Brabant deze Gemeenschappelijk Regeling vastgesteld.
In de tussenliggende tijd zijn enkele aanpassingen wenselijk of noodzakelijk 
Gebleken, die zijn vastgesteld in de eerste wijziging van de Gemeenschappelijke 
Regeling.

Door een herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het noodzakelijk 
dat de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voor 
een tweede wijziging in procedure wordt gebracht. In deze wet zijn enige duale 
elementen in de van oorsprong monistische verhouding tussen Dagelijks Bestuur en 
Algemeen Bestuur doorgevoerd. Ook is de positie van de gemeenteraden/ staten ten 
opzichte van het bestuur van het openbaar lichaam versterkt.

De duale elementen vindt u terug in het opnemen van (meer) eigen bevoegdheden 
van het Dagelijks Bestuur van de ODZOB en in het vestigen van een actieve 
informatieplicht van leden van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur. Ook 
het Algemeen Bestuur zelf heeft meer expliciete bevoegdheden gekregen.

De versterkte rol van de gemeenteraden en Provinciale Staten komt tot uitdrukking in 
een uitgebreide inlichtingenplicht van het bestuur van het openbaar lichaam aan de 
colleges en staten/raden. Nieuw in de GR is dat de verantwoording die een lid van het 
Algemeen Bestuur aan het bestuursorgaan dat hem heeft aangewezen, moet afleggen, 
afhankelijk van de acceptatie van het gevoerde beleid, in het uiterste geval kan 
resulteren in een ontslag als lid. Een ander instrument dat geïntroduceerd wordt in de



GR om de positie van de raden te verstevigen bij de besluitvorming door het openbaar 
lichaam, is de 'voorhangprocedure'. Bij dossiers die de kwalificatie majeur verdienen, 
bijvoorbeeld omdat er politieke implicaties aan verbonden zijn, kan het Algemeen 
Bestuur er voor kiezen eerst het gevoelen van de raden/staten na te gaan voordat hij 
een besluit neemt. Deze procedurestap was al verplicht bij het oprichten of deelnemen 
in privaatrechtelijke rechtspersonen door het openbaar lichaam, en bij het instellen 
van een bestuurscommissie.

Tot slot is de invloed van de raden/staten op het functioneren van het openbaar 
lichaam vergroot door een evaluatiebepaling in de GR op te nemen. Het Algemeen 
Bestuur zal aan de hand van de reguliere planning- en controlcyclus nadrukkelijker 
dan nu het geval is omtrent uitgevoerde evaluaties (moeten) rapporteren aan de 
deelnemers.

Daarnaast zijn enige wetstechnische onvolkomenheden hersteld. Dit is ook gedaan om 
de organisatie wat flexibeler in te richten; dit kan worden bewerkstelligd door 
desgewenst personeel van de deelnemende gemeenten in te zetten voor 
ondersteunende dienstverlening aan de ODZOB.

Een aantal wijzigingen heeft formeel een meer beleidsmatig karakter, maar zijn 
materieel niet van betekenis. Het betreffen wijzigingen die aansluiten bij de 
geaccepteerde uitgangspraktijk van de afgelopen jaren. Beleidsmatige wijzigingen in 
de zin van een breder of ander takenpakket van de ODZOB, een andere 
financieringsconstructie of grotere bevoegdheden van de ODZOB zijn (uiteraard) niet 
aan de orde. Op dit vlak is geen verandering opgetreden in de relatie tussen 
deelnemers en openbaar lichaam.

Omdat de GR is aangegaan door het college zal ook het wijzigingsbesluit door het 
college genomen moeten worden. Op grond van artikel 51, lid 3 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen kan het college echter pas tot treffen besluiten nadat 
zij daartoe de toestemming van de gemeenteraad gekregen heeft.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

^ Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
^ Wet gemeenschappelijke regelingen
^ Raadsbesluit 'aanscherpen rol bestuur bij samenwerkingsverbanden'

Beoogd effect

Het continueren van de Gemeenschappelijke Regeling voor de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant.

Argumenten
1.1. uw raad moet instemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke 

Regeling.
Op grond van artikel 51, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kan het 
college pas besluiten tot vaststelling van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
indien uw raad hiermee heeft ingestemd.

2.1 door een wijziging van de wet en op basis van opgedane ervaringen is aanpassing 
van de GR nodig.

Door een herziening van de Wet gemeenschappelijke regelingen is het noodzakelijk 
dat de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant wordt 
gewijzigd. In het ontwerpbesluit tot wijziging van de regeling zijn naast enkele 
tekstuele en wetstechnische verbeteringen de volgende aanpassingen verwerkt:
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1. Voor het Dagelijks Bestuur van de ODZOB zijn (meer) eigen bevoegdheden 
opgenomen en is er een actieve informatieplicht van leden van het Dagelijks 
Bestuur jegens het Algemeen Bestuur gevestigd. Ook het Algemeen Bestuur 
zelf heeft meer expliciete bevoegdheden gekregen.

2. Door een uitgebreide inlichtingenplicht van het bestuur van het openbaar 
lichaam richting colleges en staten/raden komt de versterkte rol van de 
gemeenteraden en Provinciale Staten tot uitdrukking.

3. Nieuw in de GR is dat de verantwoording die een lid van het Algemeen Bestuur 
aan het bestuursorgaan dat haar/hem heeft aangewezen, dient af te leggen, 
afhankelijk van de acceptatie van het gevoerde beleid, in het uiterste geval kan 
resulteren in een ontslag als lid.

4. Een ander instrument dat geïntroduceerd wordt in de GR om de positie van de 
raden te verstevigen bij de besluitvorming door het openbaar lichaam, is de 
Voorhangprocedure'. Bij dossiers die de kwalificatie majeur verdienen, 
bijvoorbeeld omdat er politieke implicaties aan verbonden zijn, kan het 
Algemeen Bestuur er voor kiezen eerst het gevoelen van de raden/staten na te 
gaan voordat hij een besluit neemt. Deze procedurestap was al verplicht bij het 
oprichten of deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen door het openbaar 
lichaam, en bij het instellen van een bestuurscommissie.

5. De invloed van de raden/staten op het functioneren van het openbaar lichaam 
is vergroot door een evaluatiebepaling in de GR op te nemen. Het Algemeen 
Bestuur zal aan de hand van de reguliere planning- en controlcyclus 
nadrukkelijker dan nu het geval is omtrent uitgevoerde evaluaties (moeten) 
rapporteren aan de deelnemers.

Kanttekeningen en risico's

1.1. het Dagelijks Bestuur krijgt meer eigen bevoegdheden.
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst krijgt meer eigen bevoegdheden om 
het dualisme in te voeren in de relatie tot het Algemeen Bestuur. Deze wijziging is in 
lijn met de introductie van het dualisme bij andere overheden en vloeit voort uit de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. Daarbij krijgt de Raad ook een versterkte rol 
door de uitgebreide inlichtingenplicht van het bestuur van het openbaar lichaam 
(ODZOB) richting de Raad.

Financiën

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Communicatie en samenspraak

Het besluit zal worden toegestuurd aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. De 
Provincie Noord-Brabant zal, na ontvangst door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
van alle instemmingsbesluiten, zorgdragen voor bekendmaking van de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015 door publicatie 
in een van overheidswege uitgegeven blad.

Uitvoering I planning

Als alle deelnemende gemeenten en de provincie de nieuwe Gemeenschappelijke 
Regeling hebben vastgesteld dan zal de Gemeenschappelijke Regeling van kracht 
worden.

Bijlagen

^ Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
2015
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^ Raadsbesluit 'aanscherpen rol bestuur bij samenwerkingsverbanden'

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Niet van toepassing.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Illllllllllllllllll gemeente Veldhoven

Raadsbesluit

16.027 | 16bs00211 
10 mei 2016

Vaststellen gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2016, nr. 16.026 

overwegende,
^ dat het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst het college verzocht heeft om 

wijziging van de Gemeenschappelijk Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
2015 vast te stellen;

^ dat het tekstuele en technische aanpassingen betreffen;
^ dat het college deze wijziging niet kan vast stellen zonder onze instemming;

gelet op het bepaalde in artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,

b e s l u i t :

in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2015.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 10 mei 2016

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter



Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 201 5

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

I
Waar in de regeling met betrekking tot personen, een mannelijk voornaamwoord of een mannelijk functio
narisbegrip wordt gebruikt, worden zowel mannelijke als vrouwelijke personen bedoeld.

Artikel 1_______ Begripsbepaling
| 1. tnļn deze Gemeenschappelijke Regeling wordt verstaan onder:

a. De regeling: deze Gemeenschappelijke Regeling;
| b—Het openbaar lichaam: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling;

eb. Deelnemers: alle aan de regeling deelnemende publiekrechtelijke lichamen en rechtsperso
nen;

ërç.Gedeputeerde Staten: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant;
| erd. De-Colleges: De-Colleges van Burgemeester & Wethouders van de aan deze regeling deel

nemende gemeenten;
e. Provinciale Staten: Provinciale Staten van Noord-Brabant;
f. Raden: gemeenteraden van de gemeenten waarvan het college deelneemt aan de regeling;
f.g. De Omgevingsdienst: Het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling, ook 

wel aangeduid als Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
gh. De Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
bj.Boekjaar: Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar;
ij Het gebied: de rechtsgebieden van de aan deze Gemeenschappelijke Regeling deelne

mende gemeenten, alsmede het daarmee overeenkomende rechtsgebied van de provincie 
Noord-Brabant.

2. Waar in deze regeling artikelen van de Provinciewet of Gemeentewet, dan wel andere wettelijke re
gelingen van overeenkomstige toepassing worden verklaard, wordt, tenzij anders vermeld, in die 
artikelen voor de provincie, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Ko
ning, respectievelijk de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders, de burgemeester, gele
zen: het openbaar lichaam, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.

Artikel 2_______Instelling, doel en beleid
1. Er is een openbaar lichaam dat rechtspersoonlijkheid bezit als bedoeld in artikel 8, eerste lid van 

de Wet, genaamd Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
2. Het openbaar lichaamDe Omgevingsdienst is gevestigd te Eindhoven.
3. Het openbaar lichaamDe Omgevingsdienst is ingesteld om ten behoeve van de deelnemers taken 

uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en omdaarmee als verlengstukuitvoerings- 
dienst van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbarehet realiseren 
en veilige werk- en leefomgevingborgen van de door de verantwoordelijke overheden in de regio 
Zuidoost-Brabant aangegeven kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

I
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Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden

Artikel 2a Openbaar lichaam3____ Bevoegdheden
1—Het openbaar lichaam heeft geen verordenende bevoegdheid overgedragen gekregen van de deel

nemers.
2.—Het Algemeen Bestuur heeft een eigen verordenende bevoegdheid met betrekking tot de vaststel

ling van de verordeningen ex artikel 212 en 213 Gemeentewet juncto artikel 216 en 217 Provincie 
wet, de vaststelling van de organisatieverordening en de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden
verordening als bedoeld in artikel 125 Ambtenarenwet.

■3r1.Het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur hebben voorts verordenende en regelgevende be- 
voegdheidbevoegdheden met betrekking tot de aangelegenheden die de bedrijfsvoering van het 
openbaar lichaamde Omgevingsdienst betreffen.

Hoofdstuk 2 Taken en bevoegdheden
2. Het Algemeen bestuur respectievelijk het Dagelijks bestuur kunnen afzonderlijk of tezamen, ieder

voor zover zij bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of
meer bepaalde belangen van het openbaar lichaam.

3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd met het oog op het in artikel 2 benoemd belang en na verkregen
toestemming van de raden en Provinciale Staten tot het vaststellen of wijzigen van een Gemeen
schappelijke Regeling tussen de Omgevingsdienst en andere openbare lichamen, alsmede tot het 
toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke regeling.

4. Het Algemeen Bestuur is bevoegd te besluiten tot de oprichting van of deelname in stichtingen,
maatschappen, vennootschappen en coöperaties en verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan
of beëindiging van deelneming daaraan op voorwaarde dat de raden en Provinciale Staten vooraf in
de gelegenheid zijn gesteld hun wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorgenomen be
sluit aan het Algemeen Bestuur kenbaar te maken.

5. Het Dagelijks Bestuur is bevoegd met Gedeputeerde Staten en met de colleges van één of meer al
dan niet deelnemende gemeenten samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot
ondersteunende dienstverlening door Gedeputeerde Staten en de colleges voor taken waarmee de
Omgevingsdienst belast is.

6. Het Dagelijks Bestuur kan enkel op basis van de door de heffingsambtenaren van de deelnemers
verleende externe mandaten leges innen voor het op aanvraag door de Omgevingsdienst leveren
van diensten en het uitvoeren van taken voor derden. De leges wordt vastgesteld op basis van de
door iedere deelnemer gehanteerde norm. De leges komen ten goede aan de betrokken deelne
mer.

Artikel 34_____ Landelijke Basistaken
1. De omgevingsdienstOmgevingsdienst is belast met het ten behoeve van de deelnemers uitvoeren 

van het verplichtedoor Rijk, VNG en IPO overeengekomen Landelijk Basistakenpakket zoals dat is 
vermeld in bijlage 1 bij deze regeling. (bijlage 1: Beschrijving Landelijk Basistakenpakket gemeen
ten en Landelijk Basistakenpakket provincie)!.

2. Bij wijziging door landelijke wetgeving of anderszins van het Landelijk Basistakenpakket geldt het 
Landelijk Basistakenpakket na die wijziging en wordt de omschrijving daarvan zoals vermeld in bij
lage 1 aangepast door het Algemeen Bestuur.
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3. Tot het Landelijk Basistakenpakket wordt ook gerekend het in dit kader vervullen van adviserende 
taken op het terrein van de vergunningverlening, toezicht en handhaving ten behoeve van de deel
nemers, alsmede coördinerende en afstemmende taken die voor de deelnemers tezamen worden 
verricht.

Artikel 45_____ Verzoektaken
1. In aanvulling op de taken uit het Landelijk Basistakenpakket kan de omgevingsdienstOmgevings- 

dienst op verzoek van een of meer deelnemers ook andere adviserende, ondersteunende en uit
voerende werkzaamheden inzake de vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het 
gebied van de fysieke leefomgeving verrichten.

2. Op verzoek van een of meer deelnemers kan de omgevingsdienstOmgevingsdienst naast de in lid 
1 van dit artikel vermelde taken, ook andere adviserende, ondersteunende en uitvoerende werk
zaamheden op het gebied van de fysieke leefomgeving voor hen verrichten.

Artikel 56_____Dienstverleningsovereenkomsten
Met betrekking tot de uitvoering en nadere invulling van de in artikel 34 en 45 genoemde taken 
worden door of namens het Dagelijks Bestuur enerzijds en elk van de deelnemers afzonderlijk an
derzijds, schriftelijke werkafsprakenafspraken gemaakt in de vorm van contracten, waarin in ieder 
geval is vastgelegd welke producten en diensten de omgevingsdienstOmgevingsdienst aan de deel
nemers zal leveren en wat de vergoeding daarvoor zal zijn.

1—Met betrekking tot de beëindiging van de in artikel 4 genoemde taken worden door of namens het
Dagelijks Bestuur enerzijds en de deelnemer die het aangaat anderzijds, in deze contracten even
eens schriftelijke afspraken gemaakt met betrekking tot in ieder geval de afwikkeling van de finan
ciële gevolgen daarvan, alsmede compensatie voor de overige rechten en verplichtingen.

Artikel 67_____Werkzaamheden voor derdnandere publiekrechtelijke rechtspersonen
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de in artikel 34 en 45 bedoelde taken, kan de 
omgevingsdienstOmgevingsdienst op verzoek van derdenandere publiekrechtelijke rechtspersonen 
adviserende, ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden op het gebied van de fysieke leef
omgeving voor hen verrichten. Onder derden wordt verstaan: andere overheden dan de deelne
mers.

Hoofdstuk 3 Bestuursorganen 

Artikel 78_____ Bestuursorganen
Het openbaar lichaam kent, onverminderd de mogelijkheid tot het instellen van bestuurscommissies als
bedoeld in artikel 20 van deze regeling de volgende bestuursorganen:

De Omgevingsdienst kent de volgende organen:
a. het Algemeen Bestuur;
b. het Dagelijks Bestuur;
c. de voorzitter;
cd. de door het bestuur ingestelde commissies.
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S1. Het Algemeen Bestuur

Artikel 8 Het Algemeen Bestuur9 Samenstelling
1. Het openbaar lichaamDe Omgevingsdienst heeft een Algemeen Bestuur. Gedeputeerde Staten en 

de colleges wijzen uit hun midden ieder één lid van het Algemeen Bestuur aan. Ook wijzen zij uit 
hun midden ieder tenminste één lid aan die het door hen benoemde lid bij diens ontstentenis ver
vangt.

2. De leden van het Algemeen Bestuur worden aangewezen voor een zittingsduur van in principe 4 
jaar en treden af op de dag waarop in het kader van een nieuwe zittingsperiode van de gemeente- 
raadraden respectievelijk provinciale statenProvinciale Staten een nieuw geïnstalleerd college res
pectievelijk de nieuw geïnstalleerde Gedeputeerde Staten een besluit neemt tot aanwijzing van een 
lid en plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid 
worden aangewezen.

3. —De voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur aangewezen.
4r3.Wanneer het lidmaatschap van het college van gedeputeerde statenGedeputeerde Staten of van het 

college van burgemeester en wethouders eindigt, eindigt ook het (plaatsvervangend) lidmaatschap 
van het Algemeen Bestuur.

5r4.Een lid van het Algemeen Bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Dit gebeurt door mededeling 
aan het Algemeen Bestuur.

95Jndien tussentijds de plaats van een (plaatsvervangend) lid vacant komt, wijst het daartoe be
voegde college of Gedeputeerde Staten zo spoedig mogelijk een nieuw (plaatsvervangend) lid aan.

7—Een lid van het Algemeen Bestuur dat op basis van het vijfde lid van dit artikel zijn lidmaatschap
ter beschikking heeft gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid is aangewezen.

8.6. Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten 
te nemen, onverminderd het bepaalde in artikel 11, zesde lid.

9—Wanneer iemand wordt aangesteld om een vacante plaats in het Algemeen Bestuur te vervullen,
treedt hij af op het moment waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou aftreden.

197. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met de betrekking van amb
tenaar, door of vanwege het bestuur van één der deelnemers dan wel door of vanwege het bestuur 
van het lichaam aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar worden voor de toepassing 
van dit lid gelijkgesteld zij die in dienst van één der deelnemers dan wel van het lichaam op ar
beidsovereenkomst naar burgerlijke recht werkzaam zijn.

Artikel 910 Werkwijze
1. Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. Dit reglement en 

de daarin aangebrachte wijzigingen, worden aan de colleges en Gedeputeerde Staten gezonden.
Op het houden en de orde van de vergaderingen van het Algemeen bestuur van de Omgevings
dienst zijn de artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en 28 t/m 33 van de Provinciewet van overeenkom
stige toepassing.
Het Algemeen Bestuur vergadert minimaal twee maal per jaar. MeerdereMeer vergaderingen kun
nen ingelast worden wanneer de voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig acht, wanneer ter vol
doening aan het bepaalde in artikel 1514, tweede lid van deze regeling een of meer leden van het 
Dagelijks Bestuur moeten worden benoemd of wanneer tenminste 1/5® van de leden van het Alge
meen Bestuur, onder opgave van redenen, dit schriftelijk verzoekt.

2.

I
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3. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De deuren zijn gesloten wanneer 1/5' 
van het aantal leden hierom verzoekt of de voorzitter dit nodig acht. en het Algemeen Bestuur 
dienovereenkomstig besluit.

4. In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur kan niet worden beraadslaagd of worden
besloten over:
a. de vaststelling en wijziging van de begroting;
b. de vaststelling van de rekening;
c. de vaststelling van het liquidatieplan:
d. de vaststelling of wijziging van regelingen;
e. het verlenen van ontslag aan een lid van het Dagelijks Bestuur:
f. de vaststelling of wijziging van een Gemeenschappelijke Regeling tussen de Omgevingsdienst

en andere openbare lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergeliike
regeling;

g. de oprichting van of deelname in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöpera
ties en verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of beëindiging van deelneming daaraan.

5. Op verzoek van de voorzitter geschiedt de in artikel 1 9. tweede lid, van de Provinciewet bedoelde
openbare kennisgeving voor zijn vergaderingen op de gebruikelijke wijze.

4r6.Het Algemeen Bestuur kan zich in de vergaderingen laten bijstaan door adviseurs.
5—Artikel 1 5, eerste lid Gemeentewet en artikel 1 5, eerste lid Provinciewet, Artikel 33 Waterschapswet

en X8 Kieswet zijn van overeenkomstige toepassing op de leden van het Algemeen Bestuur.

Artikel 10 Geheimhouding
Het Algemeen Bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen, genoemd in 
artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deu 
ren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan het Algemeen Bestuur worden 
overgelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die bij de behandeling aanwezig wa
ren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het Al 
gemeen Bestuur haar opheft.

Artikel 11 Vergaderquorum
1—Het Algemeen Bestuur kan slechts vergaderen en besluiten nemen indien meer dan de helft van 

het aantal leden van het Algemeen Bestuur aanwezig is.
2.1 Jaarlijks wordt een vergaderschema vastgesteld van de data waarop begroting en rekening worden 

behandeld.
1— Indien het vereiste aantal leden als bedoeld in lid 1 niet aanwezig is bij een vergadering, kan de

voorzitter een nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient plaats te vinden.
2— Op vergaderingen als bedoeld in lid 3 is het bepaalde van lid 1 niet van toepassing. Het Algemeen

Bestuur kan over alle onderwerpen, waaronder de begroting, een begrotingswijziging en de jaar
stukken, beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aanwezige quorum.
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Artikel 1 2_____ Besluitvorming
■îrUeder lid van het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering één stem.
4r2.Besluiten worden genomen met eenvolstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, 

tenztt. Het bepaalde in artikel 28 tot en met 32 van de regeling andersProvinciewet is bepaaldvan 
overeenkomstige toepassing.

5r3.Besluiten betreffende vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen en jaarrekening worden 
genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen, met dien verstande dat. Tevens dient de 
meerderheid van stemmen eveneens tenminste de helft van de omzet vertegenwoordigtte verte
genwoordigen welke de omgevingsdienstOmgevingsdienst in het voorafgaande jaar heeft gegene
reerd.

6r4.De omzet als bedoeld in het derde lid wordt bepaald op basis van de basistaken en verzoektaken- 
omvang van de opdrachtverlening als bedoeld in artikel 34 en 45.

TrUndien de stemmen met betrekking tot een bepaald voorstel staken, wordt het betrokken onder
werp aangehouden tot de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur. Indien de stem
men wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ingeval de stemmen bij her
stemming over besluiten met betrekking tot benoeming, voordracht of aanbeveling van personen 
staken, beslist de voorzitter.

6. Het Algemeen Bestuur kan slechts vergaderen en besluiten nemen indien meer dan de helft van
het aantal leden van het Algemeen Bestuur aanwezig is.

7. laarliiks wordt een vergaderschema vastgesteld van de data waarop begroting en rekening worden
behandeld.

8. Indien het vereiste aantal leden als bedoeld in lid 6 niet aanwezig is bij een vergadering, kan de
voorzitter een nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient plaats te vinden.

9. Op vergaderingen als bedoeld in lid 8 is het bepaalde van lid 6 niet van toepassing. Het Algemeen
Bestuur kan daarin over alle onderwerpen, waaronder de begroting, een begrotingswijziging en de
jaarstukken, beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aanwezige quorum. Bij besluitvor-
ming over de begroting, een begrotingswijziging en de jaarstukken is het bepaalde in lid 3 2de vol-
zin, lid 4 en lid 5 niet van toepassing.

Artikel 12 Bevoegdheden
1. Aan het Algemeen Bestuur behoren met betrekking tot de verwezenlijking van de doelstelling van

de Omgevingsdienst alle bevoegdheden, die bij deze regeling niet aan het Dagelijks Bestuur of de
voorzitter zijn opgedragen.

2. Het Algemeen Bestuur kan de uitoefening van door hem te bepalen bevoegdheden volgens door
hem te stellen regels overdragen aan het Dagelijks Bestuur of aan een commissie als bedoeld in
artikel 25 van de wet, met uitzondering van:
a.
b.
c.

het vaststellen en wijzigen van de begroting;
het vaststellen van de jaarrekening;
het stellen van regels over het aangaan van geldleningen, het uitlenen van geld, of over de di-
recte regeling van hetgeen verder de geldmiddelen van de Omgevingsdienst aangaat;

d. het nemen van besluiten over het instellen van commissies, als bedoeld in de artikelen 24, eer-
ste en tweede lid en 25 van de wet;

e. Het oprichten en deelnemen in een rechtspersoon als bedoeld in artikel 55a van de wet;
f. het aanwijzen van de secretaris;

Z.31 327/D.11 0478



g. het regelen van de gevolgen van toetreding of uittreding van een bestuursorgaan tot respectie
velijk uit de regeling alsmede het verbinden van nadere voorwaarden daaraan;

h. het doen van een voorstel aan de colleges en Gedeputeerde Staten tot wijziging van de rege
ling:

i. het vaststellen van een liquidatieplan bij opheffing van de regeling.

Artikel 13 Geheimhouding
Het Algemeen Bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen, genoemd in
artikel 1 0 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deu
ren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken welke aan het Algemeen Bestuur worden 
overgelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die bij de behandeling aanwezig wa
ren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het Al
gemeen Bestuur haar opheft.

8—Bij het doen van benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen betreffende personen
wordt schriftelijk gestemd, in de overige gevallen mondeling.

Artikel 1 3 Inlichtingen- en verantwoordingsplicht
1—Het Algemeen Bestuur geeft aan de raden van de deelnemers de door één of meer leden van die

raden gevraagde inlichtingen. Het reglement van orde van het Algemeen Bestuur regelt de wijze
waarop uitvoering wordt gegeven aan deze bepaling.

2.—Een lid van het Algemeen Bestuur geeft aan het college of aan Gedeputeerde Staten die dit lid heeft
aangewezen én aan de gemeenteraad of aan Provinciale Staten, namens welke deelnemer het lid
zitting heeft in het Algemeen Bestuur de door één of meerdere leden van het college, de gemeen
teraad of Provinciale Staten de gevraagde inlichtingen voor het door hem in het Algemeen Bestuur
gevoerde beleid, op de wijze die door een bestuursorgaan van de betreffende deelnemer is be
paald.

3—Een lid van het Algemeen Bestuur kan door het college of door Gedeputeerde Staten die dit lid
heeft aangewezen én door de gemeenteraad of door Provinciale Staten, namens welke deelnemer
het lid zitting heeft in het Algemeen Bestuur ter verantwoording worden geroepen voor het door
hem gevoerde beleid, op de wijze die door een bestuursorgaan van de betreffende deelnemer is
bepaald.

Ş2. Het Dagelijks Bestuur

Artikel 14_____Samenstelling
1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit minimaal 3 leden en maximaal 6 leden waaronder de voorzitter.
2. De leden worden uit en door het Algemeen Bestuur gekozen in de eerste vergadering, waarin het 

Algemeen Bestuur in een nieuwe samenstelling bijeen komt, dan wel in de eerst volgendeeerstvol- 
gende vergadering van het Algemeen Bestuur, volgend op de beëindiging van het lidmaatschap 
van één of meer van de leden van het Dagelijks Bestuur.

3. Het Algemeen Bestuur bewaakt bij de aanwijzing van leden van het Dagelijks Bestuur een even
wichtige spreiding over het werkgebied van het openbaar lichaam. In het reglement van orde van 
het Algemeen Bestuur kunnen daarover afspraken worden gemaakt.de Omgevingsdienst.
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Artikel 1 5 Zittingsduttf
4. De zittingsperiode van de leden van het Dagelijks Bestuur is gelijk aan de zittingsperiode van de

colleges. De leden kunnen opnieuw worden benoemd. Zij blijven hun functie waarnemen totdat
voorzien is in hun opvolging.

6r5..Het lidmaatschap van het Dagelijks Bestuur eindigt zodra het lidmaatschap een lid ophoudt lid te 
zijn van het Algemeen Bestuur eindigt of wanneer het dan wel ontslag neemt als lid van het Dage
lijks Bestuur als zodanig ontslag neemt.

7—De aanwijzing van leden van het Dagelijks Bestuur ter vervulling van plaatsen die door overlijden,
ontslag of om een andere reden tussentijds zijn opengevallen vindt plaats binnen twee maanden
na het tijdstip waarop de vacature is ontstaan. Een tussentijds tot lid van het Dagelijks Bestuur be
noemd lid treedt af op het moment waarop degene in wiens plaats hij is benoemd zou aftreden. 

ŵrĉ.-EenHet lid van het Dagelijks Bestuur kan te allen tiidedat ontslag nemen. Hij doet daarvan schrífte
lijk mededeling aanneemt blijft in functie tot de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Be
stuur.

9.7. Het Algemeen BestuurEen lid, kan één of meer leden van het Dagelijks Bestuur ontslag verlenen 
worden ontslagen, indien dezenhļį het vertrouwen van het Algemeen Bestuur niet meer bezittenbe- 
zit van het Algemeen Bestuur.

8. Indien tussentijds een plaats van een lid openvalt, wordt zo spoedig mogelijk een nieuw lid aange
wezen.

Artikel 1615 Werkwijze
1. Het Dagelijks Bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee leden dit nodig oorde

len. Jņ..heiJaåîsîe..gevaLwordLde.vergaderįngbĴ.nņenveeiîieņ..dageņ..na.eeņ..zodaņj.g-verzoeķ.-ge^ 
houden.

2. —Het-Besluiten van het Dagelijks Bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen.
Dit reglement wordt medegedeeld aan het Algemeen Bestuur.

3— De voorzitter en elk lid hebben één stem. In het geval de stemmen staken, heeft de voorzitter een
doorslaggevende stem.

4— De vergaderingenvinden plaats op basis van het Dagelijks Bestuur worden met gesloten deuren 
gehouden, voor zover het Dagelijks Bestuur niet anders heeft bepaald.

5.2. In de vergaderingengewone meerderheid van het Dagelijks Bestuur kan slechts worden beraad 
slaagd en besloten, indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig
rérstemmen.

6.—Indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de voorzitter, onder verwijzing naar
dit-Het bepaalde in artikel, opnieuw een vergadering.

7.3. Op de vergadering, bedoeld in het zesde lid, is het vijfde lid niet 52 tot en met 60 van de Provin
ciewet is van overeenkomstige toepassing. Het Dagelijks Bestuur kan echter over andere aangele
genheden dan die waarvoor de eerste vergadering was belegd alleen beraadslagen en besluiten, 
indien meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden tegenwoordig is.

Bij
Artikel 16_____ Bevoegdheden

1. Het Dagelijks Bestuur oefent de taken en bevoegdheden die in deze regeling aan het doenDage
lijks Bestuur zijn opgedragen uit.

2. Het Dagelijks Bestuur is in het bijzonder belast met:
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a. het dagelijks bestuur van benoemingen, keuzen, voordrachten en aanbevelingen betref
fende personen wordt schríftelijk gestemd, in de overigede Omgevingsdienst te voeren, 
voor zover niet bij of krachtens de wet of de regeling het Algemeen Bestuur hiermee is be
last;

b. beslissingen van het Algemeen Bestuur voor te bereiden en uit te voeren;
c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de Omgevingsdienst;
d. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan;
e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de Omgevingsdienst te besluiten, met uitzon

dering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de wet;
f. te besluiten namens de Omgevingsdienst, het Dagelijks Bestuur of het Algemeen Bestuur

rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of han
delingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij het Algemeen Bestuur, voor zover 
het het Algemeen Bestuur aangaat, in voorkomende gevallen mondelinganders beslist;

g. het voorstaan van de belangen van de Omgevingsdienst bij andere overheden, instellingen
of personen, waarvan het contact daarmee voor de Omgevingsdienst van belang is;

h. de zorg voor het beheer van inkomsten en uitgaven van de Omgevingsdienst;
i. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk be

heer en de boekhouding;
33. Het Dagelijks Bestuur neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle

conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht
of bezit.

Artikel 1 7_____ Geheimhouding
1. Het Dagelijks Bestuur kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaar

heid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de inhoud van 
de stukken die aan het Dagelijks Bestuur worden overgelegd, geheimhouding opleggen. Geheim
houding omtrent het in een besloten vergadering behandeldeDeze geheimhouding wordt tijdens 
de vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig wa
ren en allen die van het behandelde of van de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het 
Dagelijks Bestuur haar opheft.

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de ge
heimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter of een commissie, ten aanzien van de 
stukken die zij aan het Dagelijks Bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding ge
maakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting heeft op
gelegd, dan wel het Algemeen Bestuur haar opheft.

Artikel 18 Inlichtingen- en verantwoordingsplicht
1—De leden van het Dagelijks Bestuur zijn, tezamen en afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur ver

antwoording schuldig voor het door het Dagelijks Bestuur gevoerde beleid.
2.—Het Dagelijks Bestuur geeft, ieder tezamen en afzonderlijk, uit eigen beweging dan wel op verzoek

van het Algemeen Bestuur of een of meer leden daarvan, aan het Algemeen Bestuur alle inlichtin
gen die nodig zijn voor een juiste beoordeling van het door het Dagelijks Bestuur gevoerde beleid. 

3—De aflegging van verantwoording als bedoeld in het eerste lid, alsmede het na voorafgaand ver
zoek verstrekken van inlichtingen als bedoeld in het tweede lid, geschieden op de wijze zoals is
aangegeven in het reglement van orde voor de vergaderingen van het Algemeen Bestuur.
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4. —Het Algemeen Bestuur is bevoegd in het reglement van orde voor zijn vergadering nadere regels te
stellen ten aanzien van de wijze waarop door het Dagelijks Bestuur dan wel de leden ervan inlich
tingen dienen te worden verschaft respectievelijk verantwoording dient te worden afgelegd.

5. —Het Algemeen Bestuur kan regelen van welke besluiten van het Dagelijks Bestuur kennisgeving
wordt gedaan aan de leden van het Algemeen Bestuur. Daarbij kan het Algemeen Bestuur de geval
len bepalen waarin met terinzagelegging kan worden volstaan.

6. —De leden 1 tot en met 5 zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de voorzitter.

53 -----------------S3_____De voorzitter

Artikel 1 8 De voorzitter
Artikel 1 9

21.De voorzitter wordt door en uit het Algemeen Bestuur aangewezen.
■3r2.De voorzitter is tevens voorzitter van het Algemeen Bestuur en voorzitter van het Dagelijks Be

stuur.
4.3. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door de plaatsvervangende 

voorzitter. Deze wordt aangewezen tijdens de eerste vergadering van het Algemeen Bestuur.
5.4. De stukken die van het Algemeen Bestuur of het Dagelijks Bestuur uitgaan, worden door de voor

zitter ondertekend.
6r5.De voorzitter vertegenwoordigt het lichaam in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging 

aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.

6. Artikel 20De voorzitter tekent samen met de secretaris de stukken die van het Algemeen Bestuur
en het Dagelijks Bestuur uitgaan.

54 Commissies, werkgroepen, overleg, tegemoetkoming

Artikel 1 9_____ Bestuurscommissies
1. Het Algemeen Bestuur kan adviescommissies als bedoel in artikel 24 van de Wet en bestuurscom

missies als bedoeld in . conform artikel 25 van de Wetwet commissies instellen met het oog op de 
behartiging van bepaalde belangen. Het Algemeen Bestuur stelt vooraf de raden en Provinciale Sta
ten van dit voornemen op de hoogte en stelt hen in de gelegenheid hun wensen en bedenkingen 
ter kennis van het Algemeen Bestuur te brengen.

2.1;Bij de instelling wordt in ieder geval geregeld:
2. DeEen lid van het Dagelijks Bestuur is voorzitter van een commissie als bedoeld in het eerste lid.
3. Bij de instelling wordt in ieder geval geregeld:

a. de samenstelling;
b. Bede bevoegdheid /of bevoegdheden;
c. Bede werkwijze;
d. Bede openbaarheid van vergaderingen;
e. Hethet toezicht van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur;
f. Dede verhouding van de toegekende bevoegdheden tot die van het Algemeen Bestuur en 

het Dagelijks Bestuur;
g. Dede verantwoording aan het Algemeen Bestuur;
h. Wanneerindien de commissie is ingesteld voor bepaalde tijd. wordt tevens de einddatum 

van de commissie geregeld;.
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De benoeming
Artikel 20_____ Commissies van de voorzitteradvies
Het Algemeen Bestuur kan besluiten commissies van advies in te stellen ten behoeve van de commissie.uit- 
voering van de hem opgedragen taken conform artikel 24 van

Hoofdstuk 4-----Bevoegdheden
Artikel 21 Bevoegdheden Algemeen Bestuur

1. Aan het Algemeen Bestuur behoren, binnen het kader van deze regeling, alle bevoegdheden, die
niet bij of krachtens de wet.

5.2. De instelling van vaste commissies van advies aan het Dagelijks Bestuur of aan de voorzitter zijn 
opgedragenen de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling geschieden door het Alge
meen Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur onderscheidenlijk de voorzitter.

3. Bij de instelling wordt in ieder geval geregeld:
a. Hetde samenstelling:
b. de bevoegdheid /bevoegdheden;
c. de werkwijze:
d. de openbaarheid van vergaderingen:
e. het toezicht van het Algemeen Bestuur is bevoegden het Dagelijks Bestuur:

1— de verhouding van de toegekende bevoegdheden over te dragen aan het Dagelijks Bestuur of aan 
de voorzitter. Daarbij kan niet worden overgedragen de bevoegdheid tot:

——het doen van voorstellen aan de deelnemers omtrent toetreding tot, uittreding uit, wijzi
ging van of opheffing van de regeling;

——het vaststellen of wijzigen van de begroting;
——het vaststellen van de jaarrekening.

Artikel 22 Bevoegdheden Dagelijks Bestttw
1-----Naast de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van het elders in deze regeling be

paalde is het Dagelijks Bestuur belast met en bevoegd tot:
——Het algemeen beheer van het openbaar lichaam;
trf^ De voorbereiding van alles waarover in de vergadering tot die van het Algemeen Bestuur 

zal worden beraadslaagd en beslotenen het Dagelijks Bestuur;
j.g. De uitvoering van de besluiten vanverantwoording aan het Algemeen Bestuur;.
——Het toezicht op het beherenAndere commissies van de financiën vanadvies aan het ti- 

chaam;
——Het toezicht op en het beheren van de eigendommen van het lichaam;
——Het nemen van conservatoire maatregelen, voordat wordt besloten tot het voeren van

rechtsgedingen, het instellen van bezwaar en beroep alsmede het vragen om een voorlo
pige voorziening.

2— Het-Dagelijks Bestuur oefent de aan het Algemeen Bestuur toekomende bevoegdheden uit, indien 
en voor zover het Algemeen Bestuur daartoe besluit en naar de door deze te stellen regels.

of

Hoofdstuk 5 Organisatiebepalingen
Artikel 23 Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO)
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14.4. Separaat aan deze regeling wordt tevens een Bestuurlijk Platform Omgevingsrechtde voor
zitter worden door het Dagelijks Bestuur onderscheidenlijk de voorzitter ingesteld.

De voorzitter van het
Artikel 21_____ Werkgroepen, overleg

1— Het Algemeen Bestuur van deze regeling neemt deel aan het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht, 
dan wel wijst een ander lid uit het Algemeen, het Dagelijks Bestuur hiervoor aan.
Het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht heeft tot doel om gezamenlijk en de aanpak van Brabant 
brede en regio overstijgende zaken te bepalenvoorzitter kunnen werkgroepen en provinciebreed 
afstemming te regelenoverlegvormen instellen.

2— De instelling en werkwijze van het Bestuurlijk platform Omgevingsrecht wordt geregeld in een be-
stuursconvenant zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de regeling.

Artikel 2422 Tegemoetkoming
1. Het Algemeen Bestuur kan voor zijn leden, de leden van het Dagelijks Bestuur-en, de voorzitter bij 

verordening een tegemoetkoming in de kosten vaststellen. DeDeze verordening bevat regels om
trent de hoogte en de toekenning van de tegemoetkoming in de kosten.

2. De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten bedraagt niet meer dan de werkelijke kosten, 
mede rekening houdende met de tegemoetkoming in de kosten welke de bestuurder ontvangt uit 
hoofde van zijn lidmaatschap van gemeentelijk- of provinciaal bestuureen van de deelnemende ge
meenten.

3. Ten aanzien van de werkzaamheden en de kosten van de leden van de commissies, ingesteld met 
het oog op de behartiging van bepaalde belangen, is het bepaalde in het eerste lid van overeen
komstige toepassing.

4. De leden van commissies van advies die geen burgemeester, wethouder of raadslid zijn, kunnen
een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie ontvangen. De artikelen
93 tot en met 96 van de Provinciewet. alsmede de op grond daarvan gestelde nadere regelen, zijn
alsdan van overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk 4 Voorhangprocedure

Artikel 23_____ Voorhangprocedure.
1. Het Algemeen Bestuur kan aan een dossier de kwalificatie ‘majeur’ toekennen.
2. Het Algemeen Bestuur kan besluiten de besluitvorming over een majeur dossier maximaal 3 maan

den aan te houden teneinde Gedeputeerde Staten en de colleges in de gelegenheid te stellen hun 
raden respectievelijk Provinciale Staten te consulteren.

3. Het Algemeen Bestuur maakt geen gebruik van de mogelijkheden om Gedeputeerde Staten en de
colleges om een reactie te vragen als bedoeld in het tweede lid indien naar het oordeel van Alge
meen Bestuur om redenen van spoed eerdere besluitvorming noodzakeliik is.

Hoofdstuk 5 Informatie en verantwoordingsplicht

Artikel 24_____ Interne inlichtingenplicht en verantwoordingsplicht lid Dagelijks Bestuur
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1. Het Dagelijks Bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het Algemeen Bestuur verantwoor
ding schuldig over het door het Dagelijks Bestuur gevoerde bestuur.

2. Het Dagelijks Bestuur geeft het Algemeen Bestuur alle inlichtingen die het Algemeen Bestuur voor
de uitoefening van zijn taak nodig heeft.

3. Het Algemeen Bestuur regelt van welke besluiten van het Dagelijks Bestuur in ieder geval kennisge
ving wordt gedaan aan de leden van het Algemeen Bestuur. Daarbij kan het Algemeen Bestuur de 
gevallen bepalen waarin met ter inzage legging kan worden volstaan. Het Dagelijks Bestuur laat de
kennisgeving of ter inzage legging achterwege voor zover deze in strijd is met het algemeen be
lang.

4. Het Algemeen Bestuur kan een lid van het Dagelijks Bestuur, indien dit lid het vertrouwen van het
Algemeen Bestuur niet meer bezit, ontslag verlenen.

Artikel 25 Externe Inlichtingenplicht
1. Het bestuur van de Omgevingsdienst verstrekt schríftelijk aan Gedeputeerde Staten, de colleges,

Provinciale Staten en de raden de door een of meer leden van die bestuursorganen gevraagde in
lichtingen zo spoedig mogelijk, voor zover dat niet strijdig is met het algemeen belang.

2. De inlichtingen worden in ieder geval binnen twee maanden schríftelijk verstrekt en wel door het
Dagelijks Bestuur, tenzij de inlichtingen uitdrukkelijk van het Algemeen Bestuur of de voorzitter
worden verlangd.

Artikel 26_____ Externe verantwoordingsplicht lid Algemeen Bestuur
1. Het lid van het Algemeen Bestuur is aan Gedeputeerde Staten of aan het college die dit lid heeft

aangewezen verantwoording schuldig over het door hem in het Algemeen Bestuur gevoerde beleid.
2. Een lid van het Algemeen Bestuur verstrekt aan Gedeputeerde Staten of het college dat hem heeft

aangewezen de door een of meer leden van Gedeputeerde Staten of van dat college gevraagde in
lichtingen. voor zover zulks niet strijdig is met het openbaar belang.

3. De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen twee maanden in een ver
gadering van Gedeputeerde Staten of dat college of schríftelijk verstrekt.

4. Gedeputeerde Staten of het college kan een door hem aangewezen lid van het Algemeen Bestuur,
indien dit lid het vertrouwen van Gedeputeerde Staten of dat college niet meer bezit, als zodanig
ontslag verlenen.

5. Het in het eerste en tweede lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op Provinciale Staten
en de raden.

Artikel 27_____ Informatieplicht rekenkamer(commissies)
De rekenkamer(commissie)s van de deelnemers afzonderlijk en in samenwerking met elkaar wor
den door het Dagelijks Bestuur in staat gesteld om alle informatie te verkrijgen die voor de wette
lijke taakuitoefening nodig is, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 1 84 Gemeentewet en 
artikel 185 Provinciewet.
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Hoofdstuk 6 Organisatiebepalingen

Artikel 28_____ Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO)
De voorzitter van het Algemeen Bestuur van deze regeling neemt deel aan het Bestuurlijk Platform
Omgevingsrecht, dan wel wijst daartoe een ander lid uit het Algemeen Bestuur hiervoor aan.

Artikel 29 De directeur
1. De omgevingsdienstOmgevingsdienst heeft een directeur die onder verantwoordelijkheid van het 

AlgemeenDagelijks Bestuur belast is met de leiding van de omgevingsdienstOmgevingsdienst en 
met de zorg voor een juiste taakvervulling door de omgevingsdienstOmgevingsdienst.

2— Het Algemeen Bestuur benoemt, schorst en ontslaat op voordracht van het Dagelijks Bestuur de
directeur.

3— Het Dagelijks Bestuur is bevoegd in spoedeisende gevallen de directeur te schorsen. Het Dagelijks
Bestuur doet daarvan terstond mededeling aan het Algemeen Bestuur. De schorsing vervalt wan
neer het Algemeen Bestuur haar niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt.

4.2. Het AlgemeenHet Dagelijks Bestuur legt de instructie van de directeur vast in een Directiestatuut.
5.—Het Algemeen Bestuur stelt de hoofdstructuur van de organisatie, de directie, de taken, de be

voegdheden en de werkwijze van de ambtelijke organisatie vast.
6.3. Het Algemeen Bestuur regelt Het Dagelijks Bestuur regelt de bezoldiging van de directeur.

Artikel 2630 De secretaris
1. De directeur van het lichaam fungeert als secretaris van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Be

stuur.
2. De stukken die van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur uitgaan worden, naast de voor

zitter, meeondertekendmee ondertekend door de secretaris.
3. De secretaris wordt bij ziekte en ontstentenis vervangen door een door het Dagelijks Bestuur aan

te wijzen medewerker van de Omgevingsdienst, die als plaatsvervangend secretaris fungeert.

Artikel 2731 Organisatie
Het Dagelijks Bestuur stelt regels vast over de ambtelijke organisatie en legt die vast in een organi-
satiebesluit.

Artikel 32_____ Personeel
1. Bij de omgevingsdienstOmgevingsdienst is personeel werkzaam.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 29, tweede lid, geschiedt aanstelling, schorsing en ontslag

van personeel door het Dagelijks Bestuur.

Artikel 33 Rechtspositie
1. Het AlgemeenDagelijks Bestuur stelt voor het personeel van de omgevingsdienstOmgevingsdienst 

de arbeidsvoorwaardenverordening vast conform de collectieve arbeidsvoorwaardenregeling voor 
het gemeentepersoneel (CAR/UWO), dan wel de (gewijzigde) collectieve arbeidsvoorwaardenrege
ling die daarvoor in de plaats komt.

2. Het AlgemeenDagelijks Bestuur beslist over de toepassing van overige arbeidsvoorwaarden.
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1—Het Algemeen Bestuur kan de bevoegdheid tot het vaststellen van overige arbeidsvoorwaarden zo
wel geheel als gedeeltelijk delegeren aan het Dagelijks Bestuur.

2.—Aanstelling, schorsing en ontslag van personeel geschieden door het Dagelijks Bestuur, behoudens
het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur.

Hoofdstuk 67 Financiën

Artikel 28 Begroting34 Financiële informatieplicht
Het AlgemeenDagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst zendt voor 1 april van het jaar vooraf
gaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en 
de voorlopige jaarrekening aan de raden en aan Provinciale Staten.

Artikel 35._____Begroting
1. Het Dagelijks Bestuur stelt voorschriften vast inzake het financieel en administratieve beheer 

vanelk jaar een ontwerpbegroting op van de Omgevingsdienst overeenkomstig het lichaam. De ar
tikelen 212 en 213 van de Gemeentewet en de artikelen 216bepaalde in artikel 1 90 tot en 21 7 van 
demet 21 9 Provinciewet zijn van overeenkomstige toepassingalsmede het Besluit begroting en ver
antwoording provincies en gemeenten.

2. Het Dagelijks Bestuur zendt jaarlijks voor 1 april eende ontwerpbegroting van het lichaam voor het 
komende kalenderjaar, met bijbehorende toelichting, toe naar de raden van de gemeenten en Pro
vinciale Staten.

3. In de begroting wordt onder andere aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is 
voor de uitvoering van de taken van het lichaam.

4. De ontwerpbegroting wordt door de zorg van de deelnemers voor een ieder ter inzage gelegd en 
tegen betaling van de kosten algemeen verkrijgbaar gesteld.

5. De deelnemersraden en Provinciale Staten kunnen binnen 10 weken na toezending van de ont
werpbegroting hun zienswijzen doen blijken.daarover naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur 
voegt, alvorens verzendingstelt aan de hand van de ontwerpbegroting en de ontvangen zienswij
zen de conceptbegroting op en verzendt deze, inclusief de commentaren, waarin de zienswijzen 
zijn vervat, ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur, de commentaren en zienswijzen van de 
deelnemers toe.

6. Het Algemeen Bestuur stelt de begroting uiterlijk 11 5 juli voorafgaande aan het jaar waar deze 
voor dient, vast. Terstond na de vaststelling zendt het Dagelijks Bestuur de begroting naaraan de 
deelnemers, en in ieder geval voor 1 5 juli1 augustus naar de minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.

Artikel 29 Begrotingswijziging
9t7. Met betrekkingBesluiten tot wiizigingenwiizigen van de begroting tskunnen tot uiterliik het be

paalde in artikel 28, uitgezonderd het vijfde lid, zoveel mogelijkeinde van overeenkomstige toe- 
passinghet betreffende begrotingsjaar worden genomen.

dO-Voor wijzigingen van de begroting, die door hun karakter niet leiden tot een wijziging van de bij
drage van de deelnemers, alsmede geen afwijking ínhouden van het door het Algemeen Bestuur 
vastgestelde financiële beleid, is artikel 28 niet van toepassing.
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8. Besluiten tot begrotingswijziging zendt het Dagelijks Bestuur 8 weken voordat zij aan het Alge
meen Bestuur worden aangeboden, toe aan de raden en Provinciale Staten. De raden en Provinciale 
Staten kunnen binnen deze periode hun zienswijze over de begrotingswijziging bij het Dagelijks
Bestuur naar voren brengen. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijzen
zijn vervat bij de begrotingswijziging zoals deze aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden.
Nadat deze is vastgesteld, zendt het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst, zo nodig, de be
grotingswijziging aan de raden en Provinciale Staten.

9. Om praktische redenen kan het Algemeen Bestuur in afwijking van lid 8 begrotingswijzigingen di
rect vaststellen (d.w.z. zonder het proces van indienen van zienswijzen door de raden en Provinci
ale Staten) indien de begrotingswijziging niet rechtstreeks leidt tot een verhoging van de bijdragen 
van de deelnemers.

Artikel 3036 jaarrekening
1. Het Dagelijks Bestuur biedt de jaarrekening over het afgelopen kalenderjaar, met alle bijbehorende 

bescheiden, jaarlijks tenminste 2 weken voor Į-jumbehandeling ter vaststelling aan aan het Alge
meen Bestuur. Na vaststelling van de jaarrekening wordt deze ter kennis gebracht van de deelne
mers.

2. Het Algemeen Bestuur onderzoekt de jaarrekening en stelt haar vast op uiterlijk 1 juli, volgende op 
het jaar waarop zij betrekking heeft.

3. Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na vaststelling in het Algemeen 
Bestuur met bijbehorende stukken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 
De jaarrekening dient in ieder geval voor 1 5 juli te worden verzonden.

4. Het Algemeen Bestuur kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde negatieve resultaten ge
heel of ten dele:

a. Af te boeken van reserves, voor zover aanwezig;
b. Ten laste te brengen van de deelnemers naar rato van ieders afname ^omzet) in het jaar 

waarop de jaarrekening betrekking heeft.
5. Het Algemeen Bestuur kan besluiten de blijkens het jaarverslag behaalde positieve resultaten ge

heel of ten dele:
a. Te bestemmen voor een reserve;
b. Uit te keren aan de deelnemers naar rato van ieders afname ^omzet) in het jaar waarop de 

jaarrekening betrekking heeft.

Artikel 3137 Vergoeding voor geleverde diensten
1. Het Algemeen Bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden, nadere re

gels vaststellen met betrekking tot de door de deelnemers te betalen voorschotnota’s en financiële 
bijdragen.

2. De te betalen vergoeding voor de taken als bedoeld in hoofdstuk 2 wordt aan de hand van in
zet/prestaties en/of afgenomen producten per deelnemer vastgesteld op basis van de door het 
bestuur vastgestelde prijzen en tarieven.

3. Bij de toerekening van de te betalen vergoeding worden naast de directe uitvoeringskosten tevens 
de overheadkosten verdisconteerd.

4. Op basis van de begroting kan iedere deelnemer aan de hand van de daarin vastgelegde tarieven 
en/of productprijzen berekenen welke bijdrage verschuldigd is voor het jaar waarop de begroting 
betrekking heeft.
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5. —Wanneer het Algemeen Bestuur overeenkomstig het gestelde in artikel 30, lid 4 een besluit heeft
genomen omtrent het bijdragen door de deelnemers in het nadelig exploitatiesaldo, wordt bij het
bepalen van de bijdrage per deelnemer het uitgangspunt gehanteerd dat de financiële gevolgen
worden toegedeeld aan de deelnemers die dat aangaat.

6. —Het Algemeen Bestuur kan op basis van externe mandaten namens de betrokken deelnemers vol
gens de door hen gehanteerde norm geheven leges innen voor het op aanvraag leveren van dien
sten.

Artikel 34^.38 Verplichtingen deelnemers
1. De deelnemers zullen er steeds voor zorgdragen, dat het openbaar lichaamde Omgevingsdienst te 

allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kun
nen voldoen;

2. Indien aan het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaamde Omgevingsdienst blijkt, dat een 
deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het Algemeen Bestuur onverwijld 
aan de Ministerminister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek over te gaan 
tot toepassing van de artikelen 194 en 1 95 Gemeentewet respectievelijk 198 en 1 99 Provinciewet.

Artikel 32 Opheffing39 Financiële voorschriften
1. Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten vast voor het financieel beleid als

mede het financieel beheer en liquidatievoor de inrichting van de financiële organisatie. Deze ver
ordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt vol
daan. De artikelen 216 en 217 van de Provinciewet zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Deze verordening als bedoeld in het eerste lid bevat in elk geval regels over:
a. waardering en afschrijving van activa;
b. algemene doelstellingen en te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie,

alsmede de administratieve organisatie van de financieringsfunctie, daaronder begrepen
taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoor
ziening.

3. Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financieel beheer
en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatig
heid van het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.

4. Het Algemeen Bestuur wijst de accountant aan die belast wordt met de controle op de in artikel 36
genoemde jaarrekening.

5. De accountant zendt de accountantsverklaring en een verslag van bevindingen aan het Algemeen
Bestuur.

6. De verordeningen als bedoeld in het eerste en derde lid van dit artikel worden na vaststelling ge
zonden aan Gedeputeerde Staten en aan de colleges.

7. De Omgevingsdienst verzekert zich tenminste tegen:
a. wetteliike aansprakelijkheid voor schade aan personen en zaken;
b. aansprakelijkheid voor vermogensschade.
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Hoofdstuk 8 Bepalingen omtrent archief

Artikel 40 Archiefbescheiden
1. Het Daaeliiks Bestuur is belast met de zora voor de archiefbescheiden van de oraanen van de Om-

aevinasdienst. Dit overeenkomstia een door het Alaemeen Bestuur, met inachtnemina van artikel
40 van de Archiefwet 1 995, vast te stellen reaelina, de Archiefverordenina.

2. Het Daaeliiks Bestuur is tevens belast met de zora voor de archiefbescheiden die worden aevormd
krachtens de aan de Omaevinasdienst eventueel aedeleaeerde taken.

3. Voor de door de deelnemers aemandateerde taken berust de zora voor de desbetreffende archief-
bescheiden bii deze deelnemers.

4. Met het toezicht op de bewarina en het beheer van de archiefbescheiden van de aemandateerde
taken is belast de archivaris van de deelnemers.

5. Met het toezicht op de bewarina en het beheer van de archiefbescheiden van de Omaevinasdienst
is belast de archivaris van de provincie Noord-Brabant.

6. Bii opheffina van de Gemeenschappelijke Reaelina wordt ten aanzien van de archiefbescheiden een
voorzienina getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.

Artikel 41______Archiefbewaarplaats
1. Voor de bewarina van de op arond van artikel 1 2, eerste lid en artikel 1 3 van de Archiefwet 1 995

over te brenaen archiefbescheiden van de aemandateerde taken is aanaewezen de archiefbewaar-

2.
plaats van de deelnemers.
Voor de bewarina van de op arond van artikel 1 2, eerste lid en artikel 1 3 van de Archiefwet 1 995
over te brenaen archiefbescheiden van de Omaevinasdienst is aanaewezen de archiefbewaarplaats
van de provincie Noord-Brabant.

Artikel 42 Ter beschikkinastellina archiefbescheiden
1. Indien noodzakeliik voor de taakuitvoerina van de Omaevinasdienst, stellen de colleaes en Gede-

puteerde Staten, onder hen berustende archiefbescheiden ter beschikkina.
2. Terbeschikkinastellina aeschiedt voor maximaal 5 iaar en kan, met telkens een aaneenaesloten

periode van maximaal 5 iaar, worden verlenad tot ten hooaste 20 iaar.
3. Van de terbeschikkinastellina wordt een verklarina opaemaakt, die ten minste bevat een specifica-

tie van de terbeschikkinaaestelde archiefbescheiden. Een exemplaar van deze verklarina wordt be-
waard door de betreffende deelnemer en de Omaevinasdienst.

4. Indien de Omaevinasdienst archiefbescheiden tot ziin beschikkina kriiat, brenat deze slechts wiizi-
ainaen aan in de staat van ordenina en toeaankeliikheid van en vernietiat slechts uit de beschei-
den na machtiaina door de ter beschikkina stellende deelnemer.

5. De kosten van het beheer van de terbeschikkinaaestelde archiefbescheiden komen ten laste van de
deelnemer, die de archiefbescheiden ter beschikkina stelt, tenzii partiien anders overeenkomen.
De zoradraaer voor de archiefbescheiden van het bestuursoraaan dat de archiefbescheiden ter be-
schikkina heeft aesteld, bliift in alle aevallen de zoradraaer voor de archiefbescheiden.

6. Indien de ordenina van de in het eerste lid bedoelde archiefbescheiden zich verzet teaen terbe-
schikkinastellina, is de Omaevinasdienst te allen tiide bevoead inzaae te nemen van die archiefbe-
scheiden dan wel daarvan of daaruit reproducties, afschriften of uittreksels te vorderen.

7. Ten aanzien van de terbeschikkinastellina aelden de volaende nadere voorwaarden:
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a. De ter beschikking gestelde archiefbescheiden worden door de Omgevingsdienst in goede,
geordende en toegankelijke staat bewaard;

b. Uitlening van terbeschikkinggestelde archiefbescheiden is slechts toegestaan aan functio
narissen binnen de Omgevingsdienst die ambtelijk zijn belast met behandeling van een 
aangelegenheid waarvoor uitlening noodzakelijk is.

8. De Omgevingsdienst kan het beheer van archiefbescheiden nader regelen in individuele dienstver-
leningsovereenkomsten.

Hoofdstuk 9 Evaluatie

Artikel 43______Evaluatie
1. Het Algemene bestuur zal periodiek het functioneren van de Omgevingsdienst en de dienstverle

ning aan de deelnemers evalueren. Dat gebeurt in het kader van de reguliere planning en control- 
cyclus.

2. Het Algemeen Bestuur rapporteert periodiek aan Gedeputeerde Staten en de colleges het resultaat
van de uitgevoerde evaluaties onder vermelding van de daaruit getrokken conclusies.

Hoofdstuk 10 Toetreding, uittreding, wijziging, opheffing

Artikel 44_____ Toetreding
1. Toetreding tot de Gemeenschappelijke Regeling van een ander bestuursorgaan dan van de deelne

mers vindt plaats op voorwaarde dat de colleges en Gedeputeerde Staten daarmee instemmen en 
de raden en Provinciale Staten hun toestemming daarvoor geven.

2. Het Algemeen Bestuur regelt de gevolgen van de toetreding en kan hier nadere voorwaarden aan
verbinden.

3. Toetreding vindt plaats met ingang van 1 januari van het jaar volgende op dat waarin de voor toe
treding noodzakelijke wijziging van de regeling in werking is getreden, nadat het bestuursorgaan 
van de toetredende gemeente, na verkregen toestemming als bedoeld in het eerste lid, daartoe
heeft besloten en voldoet aan de eventueel door het Algemeen Bestuur aan de toetreding verbon
den voorwaarden.

Artikel 45______Uittreding
1. Gedeputeerde Staten of een college kunnen, na verkregen toestemming van Provinciale Staten res

pectievelijk de raad, uit de regeling treden tenzij landelijke wetgeving de mogelijkheid tot uittre
ding beperkt.

2. Nadat het Algemeen Bestuur het voornemen heeft ontvangen van de deelnemer om uit de regeling
te treden, stelt zij de voorwaarden vast waaronder de uittreding plaats kan vinden. De voorwaar
den hebben in ieder geval betrekking op de financiële verplichtingen die voor de deelnemer voort
vloeien uit de uitreding.

3. Het Dagelijks Bestuur pleegt overleg met de deelnemer die wenst uit te treden alvorens een voor
stel over de voorwaarden waaronder de uittreding kan plaatsvinden aan het Algemeen Bestuur 
voor te leggen.

4. Uittreden kan slechts plaatsvinden met ingang van 1 januari van het jaar, volgende op dat waarin:

Z.31 327/D.11 0478



a. de voor uittreding noodzakelijke wijziging van de regeling in werking is getreden;
b. de deelnemer daartoe na verkregen toestemming van de raad onderscheidenlijk provinciale

staten, heeft besloten:
c. het Algemeen Bestuur heeft geconstateerd dat de deelnemer aan de door haar aan de uittre

ding verbonden voorwaarden heeft voldaan.
5. Zolang niet voldaan is aan het bepaalde in het vierde lid, blijven op de deelnemer de verplichtingen

rusten, die hij is aangegaan uit hoofde van de regeling.

Artikel 46_____ Wijziging
1. Een voorstel tot wijziging van deze Gemeenschappelijke Regeling aan de deelnemers wordt bij de

deelnemers in procedure gebracht door tussenkomst van het Algemeen Bestuur. De Gemeenschap
pelijke Regeling wordt gewijzigd indien de colleges en Gedeputeerde Staten daartoe, met toestem
ming van de raden respectievelijk Provinciale Staten eensluidend besluiten.

Artikel 47_____ Opheffing
1. De regeling kan op voorstel van het Algemeen Bestuur worden opgeheven door een daartoe strek

kend besluit van de betrokken bestuursorganen van de deelnemersalle deelnemers nadat zij daar
toe toestemming hebben verkregen van hun raden respectievelijk Provinciale Staten. Bij het voor
stel over opheffing voegt het Algemeen Bestuur een concept-liquidatieplan. Het Algemeen Bestuur 
stelt de raden respectievelijk Provinciale Staten daarbij in de gelegenheid hun zienswijze over het
concept naar voren te brengen. Bij de besluitvorming over vaststelling van het liquidatieplan be
trekt het Algemeen Bestuur de ontvangen zienswijzen van de raden en Provinciale Staten.

2. —Door het Algemeen Bestuur wordt een liquidatieplan opgesteld na alle deelnemers te hebben ge
raadpleegd.

3.2.Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële 
gevolgen van de opheffing en in de verplichting alle rechten en verplichtingen van het openbaar 
lichaamde Omgevingsdienst over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze. 
Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.

4— Toewijzing van personeel aan de deelnemers vindt plaats bij besluit van het Algemeen Bestuur.
5— Bij de ontbinding van het lichaam in verband met opheffing van de regeling of anderszins, blijft

het lichaam voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van het vermogen noodzakelijk is.

3. Hoofdstuk 7-----Overige bepalingenHet liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindi
ging heeft voor het personeel.

Artikel 33 Archief
107-Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het beheer van de archiefbescheiden waarvan zij de zorg

drager zijn. De zorg geschiedt volgens een door het Algemeen Bestuur vast te stellen regeling in
gevolge artikel 40 van de Archiefwet 1 995.

0.—Het Dagelijks Bestuur draagt, middels dienstverleningsovereenkomsten, zorg voor het beheer van
de archiefbescheiden van de overheidsorganen, bedoeld in artikel 1, onder b sub 1 van de Archief
wet 1 995, voor zover behorende tot de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant.

12.4. Het beheer omvat de archiefbescheiden die ontvangen of opgemaakt worden bij is belast
met de uitvoering van taken door de omgevingsdienst Zuidoost Brabant in opdracht van de onder
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artikel 33, lid 2 bedoelde organen. Het beheer van deze archiefbescheiden geschiedt volgens wet
en regelgeving die op de archiefbescheiden van de zorgdrager, zijnde de organen bedoeld in arti
kel 33, lid 2, van toepassing ziin:de liquidatie.

——Het beheer omvat de archiefbescheiden die tijdelijk ter beschikking zijn gesteld door de
onder artikel 33, lid 2 bedoelde organen. Voor deze terbeschikkingstelling worden door
het Dagelijks Bestuur nadere regels vastgesteld, waarin de termijn, kosten en het beheer
geregeld worden.

Hr-Bij opheffing van de regeling worden ten aanzien van de archiefbescheiden van de organen be
doeld in art 33, lid 2 van deze regeling, de regels gevolgd welke opgenomen zijn in de van toepas
sing zijnde dienstverleningsovereenkomst.
Ten aanzien van de archiefbescheiden zoals bedoeld in art 33 lid 1 van deze regeling worden
vooraf nadere regels gesteld

5. De Omgevingsdienst blijft na zijn ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van zijn
vermogen nodig is. Dit betekent dat de organen van de Omgevingsdienst na het tijdstip van ophef
fing in functie blijven, totdat de liquidatie volledig is voltooid.

Hoofdstuk 11 Geschillen, klachten

Artikel 3448 Geschillen
1. Voordat een geschil wordt neergelegd bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela

ties, wordt geprobeerd gezamenlijk tot overeenstemming te komen.
2. Wanneer niet tot overeenstemming kan worden gekomen, ook niet door de Minister, zal het ge

schil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Artikel 35 Toetreding49 Klachten
1—Indien het Algemeen Bestuur daarmee instemt, kan een gemeente, provincie, waterschap, het Rijk

toetreden krachtens daartoe strekkende besluiten van haar daartoe bevoegde bestuursorganen. De
deelneming gaat in met ingang van een nader te bepalen datum, vastgesteld door het Algemeen
Bestuur en het orgaan van de deelnemer.

1. Voor de behandeling van klachten als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht,
wordt door het Algemeen Bestuur een voorziening getroffen.

2. Voor de behandeling van klachten in tweede aanleg als bedoeld in titel 9.2. van de Algemene wet
bestuursrecht, kan het Algemeen Bestuur een voorziening treffen. Die voorziening kan ínhouden
dat een ombudsman of ombudscommissie van een van de deelnemers bevoegd is tot behandeling
van verzoekschriften als bedoeld in artikel 9:1 8, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

3. Bij gebreke van een voorziening als bedoeld in het tweede lid, is de Nationale ombudsman be
voegd.
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Hoofdstuk 12 Slotbepalingen

Artikel 36 Uittreding50 Inwerkingtreding
1—Een deelnemer kan uit de regeling treden tenzij landelijke wetgeving of anderszins de mogelijk

heid tot uittreding beperkt. Het Algemeen Bestuur regelt na overleg met de betrokken gemeente of 
de provincie, onder mededeling aan Gedeputeerde Staten en de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties, de financiële verplichtingen, alsmede de overige gevolgen van de uittreding.
Daarbij brengt het Algemeen Bestuur in elk geval de financiële consequenties van de uittreding in
beeld en draagt zij er zorg voor dat het openbaar lichaam een redelijke periode krijgt om haar be
groting en formatie in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal deelnemers. Verplich
tingen die specifiek voor de uittredende gemeente zijn aangegaan zullen daarbij in principe ook 
door die gemeente nagekomen dienen te worden.

2.—Uittreden kan slechts plaatsvinden met ingang van 1 januari van het jaar, volgende op dat waarin
de voor uittreding noodzakelijke wijziging van de regeling in werking is getreden.

Hoofdstuk 8-----Slotbepalingen
1. Deze regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt de dag na bekendmaking in wer

king.
2. De wettelijk voorgeschreven bekendmaking van deze regeling als bedoeld in artikel 53 van de wet,

geschiedt door Gedeputeerde Staten.
3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijzi

ging of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.

Artikel 37 Slotbepalingen
1—Het Algemeen Bestuur beslist in alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet.
2.—Deze regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd.

Wijziging van deze regeling vindt op dezelfde wijze plaats als het aangaan van de regeling overeenkomstig
artikel 51, derde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Aanhaling

Artikel 38 Citeertitel en inwerkingtreding
Deze regeling kan worden aangehaald alsi--"Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Bra- 
bant en treedt inwerking op de dag na die waarop zij op de wettelijk voorgeschreven wijze is bekendge
maakt en werkt zonodig terug tot 1 januari 201 3.".
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Plan van aanpak "rol bestuur bij 
samenwerkingsverbanden".

1 Aanleiding
In 2014 is door de rekenkamercommissie onderzoek verricht naar intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden. Uit dat onderzoek bleek dat Veldhoven veel 
samenwerkingsverbanden heeft die ook nog eens heel verschillend van karakter zijn. 
De behoefte bestaat om het doel van de samenwerkingsverbanden en de rol van het 
bestuur hierbij scherper in beeld te krijgen. Tegelijkertijd zoekt de gemeenteraad naar 
een goede methode om efficiënt en effectief grip te houden op de regionale 
samenwerking.

Dit plan van aanpak sluit aan op de bestaande Veldhovense uitgangspunten voor 
regionale samenwerking. De menukaart voor samenwerking zoals deze door de 
gemeenteraad van Veldhoven is vastgesteld op 17 mei 2011 blijft het uitgangspunt 
voor het al dan niet deelnemen aan een regionaal samenwerkingsverband. Het daarbij 
aangenomen amendement met prioritaire onderwerpen voor regionale samenwerking 
(Economie en arbeidsmarkt, Verkeer en mobiliteit, Zorg en gezondheid, Onderwijs en 
innovatie, Milieu en duurzaamheid) vormt de inhoudelijke leidraad voor de 
Veldhovense sturing.

2 Aanpak
De gemeente Veldhoven wil sturen op inhoud in plaats van op proces. Het vaststellen 
van te bereiken doelen per onderwerp vormt het belangrijkste instrument voor de 
gemeenteraad hierbij. Hoe die doelen vervolgens bereikt worden is een afgeleide 
hiervan en is primair een opgave voor het college. Uiteraard zal het college de 
resultaten terugkoppelen naar de gemeenteraad en ook de gemeenteraad inschakelen 
als het gaat om het inhoudelijk actueel houden van de te bereiken doelen.
Door dit onderscheid te maken, wordt zowel de rol van de gemeenteraad als die van 
het college helder afgebakend. Zo kan de bestuurlijke inzet zo efficiënt mogelijk 
worden gebruikt en wordt ook duidelijker waarom we samenwerken.

Voorgesteld wordt om per onderwerp een inhoudelijke opgave op te stellen, die zal 
functioneren als leidraad bij het vertegenwoordigen van de Veldhovense belangen. De 
inhoudelijke opgave zal minimaal één maal per bestuursperiode samen met de 
gemeenteraad worden geactualiseerd, maar als het nodig is uiteraard vaker. Indien 
ingestemd wordt met dit plan van aanpak, zullen de inhoudelijk opgaven in het najaar 
van 2015 aan uw raad worden voorgelegd.

3 Bestaande samenwerkingslandschap
De bestaande samenwerkingsverbanden van Veldhoven vormen op het eerste gezicht 
een wirwar. Er kan al snel de indruk ontstaan dat we op diverse tafels over dezelfde 
onderwerpen praten en dat er te veel samenwerkingsverbanden bestaan.
Het is echter van belang om een onderscheid te maken in de bestuurlijke doelen van 
de diverse samenwerkingsverbanden. Het is onpraktisch gebleken om in één verband 
te spreken over zowel de strategie, de tactische aanpak (afspraken) en over 
uitvoering. Het is efficiënt om de deelnemende partijen af te stemmen op het doel van 
de samenwerking. Bijvoorbeeld bij het nastreven van strategische doelen is het handig 
om met een relatief grote groep de richting te bepalen, terwijl de uitvoering vaak 
efficiënter verloopt als die met een paar partijen praktisch wordt opgepakt.



De (bestaande) regionale samenwerkingsverbanden waarin Veldhoven opereert 
kunnen in hoofdlijnen1 als volgt worden weergegeven:

Veldhoven
Veldhoven-Best-
(Oirschot)
Campusgemeenten (C4),
Brainport Development en 
overige subregionale 
samenwerkingen

Stedelijk Gebied (9)

Metropoolregio (21)
Stichting Brainport (Regio Eindhoven) 
en Brainport 2020

Provincie Noord-Brabant

Bij de blauwgetinte samenwerkingen is het primaire doel van de samenwerking: 
uitvoering (dienstverlening, faciliteren)
Bij de groengetinte samenwerkingen is het primaire doel: 
tactiek (kaderstelling, sturen, afspraken maken)
Bij de roodgetinte samenwerkingen is het primaire doel: 
strategiebepaling (verbinden, positioneren, inspireren, richting geven).

Dit principe betekent dat er in diverse samenwerkingsverbanden kan worden 
gesproken over hetzelfde onderwerp (bv. wonen), maar dat het bestuurlijke doel van 
het samenwerkingsverband anders is (strategie, kaderstelling of uitvoering). Indien 
deze uitgangspunten helder gehanteerd worden, wordt voorkomen dat dubbelingen 
ontstaan en kunnen diverse samenwerkingsverbanden een goede aanvulling op elkaar 
zijn. Juist door de indeling in gedachten te houden bij het behalen van het doel op een 
onderwerp is al winst te behalen in effectiviteit en efficiency van 
samenwerkingsverbanden. Het wordt zo ook duidelijker op welke tafel een opgave het 
beste kan worden opgepakt.

4 Inhoudelijke doelen
Bij het bepalen van de inhoudelijke doelen van de prioritaire onderwerpen 
Economie en arbeidsmarkt, Verkeer en mobiliteit, Zorg en gezondheid, Onderwijs 
en innovatie en Milieu en duurzaamheid wordt de indeling in strategische, tactische 
en operationele kaders gehanteerd. Hierbij vormt het coalitieprogramma het 
inhoudelijke uitgangspunt en wordt zo veel mogelijk aangesloten bij bestaand 
beleid.

Het bepalen van inhoudelijke doelen zorgt niet voor een directe koppeling met 
specifieke samenwerkingsverbanden. Het college kan wel aangeven binnen welke 
samenwerkingsverbanden zij de benoemde doelen wil behartigen, maar dit is geen

1 Niet alle samenwerkingsverbanden zijn hierbij aangegeven. Een aantal belangrijke 
samenwerkingsverbanden zijn weergegeven om het principe tastbaar te maken, 
zonder dat het door de hoeveelheid onleesbaar wordt.



statische lijst. Actuele ontwikkelingen kunnen er voor zorgen dat er flexibel 
ingespeeld kan worden op nieuwe kansen.

5 Rol van het bestuur
Op basis van de inhoudelijk doelen wordt bepaald in welke
samenwerkingsverbanden door Veldhoven wordt geparticipeerd. De gemeenteraad 
en het college vervullen daarbij hun eigen rol (in het besluitvormingsproces). Soms 
is die rol actief, maar in andere gevallen voegt dat niets toe voor het behalen van 
de inhoudelijke doelen. Daarom is een indeling gemaakt in categorieën, die 
aangeven welke rol het beste past bij welke opgave.

categorie 1: Samenwerkingsverbanden waarop de raad actief stuurt
- Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad
- Het hoofddoel is strategiebepaling of kaderstelling
- Er zijn sturingsmogelijkheden, in de afzonderlijke raden en/of in 

regiobijeenkomsten.
- Het samenwerkingsverband gaat over prioritaire onderwerpen van 

Veldhoven (amendement 2011 en coalitieprogramma)
- Besluitvorming over het samenwerkingsverband heeft financiële 

gevolgen en/of risico's
In deze gevallen is een reguliere raadsbehandeling aanbevolen.

categorie 2: Samenwerkingsverbanden waarop de raad alleen actief stuurt 
in uitzonderlijke gevallen*:

- Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad (bijvoorbeeld 
gemeenschappelijke regeling, wettelijke plicht)

- Het hoofddoel is gericht op uitvoering van bestaand beleid
- Er zijn zeer beperkte sturingsmogelijkheden, het gaat vaak over een 

besluit dat door diverse raden gelijkluidend moet worden genomen of 
waarbij de mening van de meerderheid van de gemeenteraden bepalend 
is of waar geen alternatieven voor de samenwerking zijn. Ook bij 
verplichte samenwerkingsvormen zijn de sturingsmogelijkheden vaak 
beperkt.

- Het samenwerkingsverband gaat over noodzakelijke uitvoeringstaken 
van Veldhoven

- Deelname aan het samenwerkingsverband heeft beperkte financiële 
gevolgen en/of risico's

In deze gevallen kan de gemeenteraad het besluit afdoen als hamerstuk.

* uitzonderlijke gevallen zijn die voorstellen waarbij wél nadrukkelijk gestuurd 
kan worden (bv. nieuw beleid) of waar wél duidelijke financiële afwijkingen worden 
voorgesteld (meer dan 50Zo afwijking van een eerder raadsbesluit). In die gevallen 
wordt het raadsvoorstel ingebracht als een categorie 1- voorstel (reguliere 
raadsbehandeling). In alle andere gevallen wordt voorgesteld geen tijd te 
investeren in zaken die niet te beïnvloeden zijn.

categorie 3: Samenwerkingsverbanden waarop het college actief stuurt:
- Het is de bevoegdheid van het college
- Het hoofddoel is gericht op uitvoering van bestaand beleid
- Er wordt niet afgeweken van de financiële kaders die al eerder zijn 

bepaald door de gemeenteraad
- College zal de gemeenteraad jaarlijks informeren over de voortgang 

middels een informatienota

categorie 4: Samenwerkingsverbanden waarop geen actieve bestuurlijke 
sturing plaatsvindt:



- Het is de bevoegdheid van het college
- Het hoofddoel is gericht op uitvoering van bestaand beleid
- Deelname is uitsluitend gebaseerd op het efficiënt uitvoeren van 

reguliere taken
- Deelname vindt plaats binnen vastgestelde financiële kaders
- Eventueel periodiek informeren van het college met een informatienota 

om aan te geven of deelname nog gewenst of verplicht is

Bij toekomstige adviesnota 's kan dan worden aangegeven in welke categorie het 
voorgenomen besluit valt, zodat ook voor de raad en college helder wordt benoemd op 
welke rol een beroep wordt gedaan. Dit geeft richting aan de verwachtingen ten 
aanzien van het te nemen besluit en maakt het mogelijk om effectief en efficiënt te 
besturen.



Bijlage 1: reactie college op aanbevelingen rekenkamercommissie

Aanbevelingen
rekenkamercommissie

Voorstel

1. Ga bij het aangaan van nieuwe 
of bij de herijking van bestaande 
samenwerkingsverbanden 
primair de mogelijkheden na om 
deze onder te brengen in een 
van de volgende drie 
schaalgroottes:

» Schaal van de 9 
gemeenten van het 
stedelijk gebied 

» Schaal van de 21 
voormalige SRE- 
gemeenten 

» Schaal van de 3 
gemeenten Best- 
Veldhoven-Oirschot

De aanbeveling van de 
rekenkamercommissie gaat globaal gezien 
uit van de driedeling strategie-tactiek- 
uitvoering. Dit is ook de lijn waarin de 
primaire doelen van prioritaire thema's het 
beste kunnen worden ondergebracht. Het 
vormt ook de leidraad waarlangs de 
interactie met raad dan wel college het 
beste kan plaatsvinden.

2. Neem als college en als raad de
maatschappelijke meerwaarde 
voor Veldhoven als uitgangspunt 
voor de samenwerking

Inhoudelijke meerwaarde is een ander 
belangrijk kader voor deelname aan een 
samenwerkingsverband. Daarbij staat de 
maatschappelijke meerwaarde voorop. Per 
thema zal de te behalen maatschappelijke 
meerwaarde worden benoemd.

3. Baseer voorstellen en besluiten 
tot samenwerking op een 
heldere motivering en expliciete 
vermelding van de te bereiken 
doelen

Hieraan wordt invulling gegeven door het 
benoemen van te behalen doelen per 
thema.

4. Opteer bij belangrijke
samenwerkingsverbanden voor 
een proactieve rol van
Veldhoven en geef de lokale 
vertegenwoordigers in dat 
regionaal verband 
richtinggevende lokale 
beleidsuitgangspunten mee.
Maak daarbij tevens concrete 
afspraken over de wijze waarop 
de verantwoording van die 
inbreng lokaal zal plaatsvinden

Hieraan wordt invulling gegeven door het 
benoemen van te behalen doelen per 
thema. Op basis van deze doelen zal 
worden deelgenomen aan diverse 
samenwerkingsverbanden.
De doelen zullen jaarlijks met de 
gemeenteraad worden besproken en waar 
nodig geactualiseerd.

5. Bevorder het regiobewustzijn 
van bestuur en ambtelijke 
organisatie

Door meer richting te geven aan de te 
behalen doelen per thema en de 
meerwaarde en de sturingsmogelijkheden 
van samenwerkingsverbanden in te 
kaderen, wordt het samenwerken een 
logischer onderdeel van de reguliere 
opgaven van onze gemeente. De inzet van 
bestuur en ambtelijke organisatie, zowel 
lokaal als regionaal, wordt hierdoor beter 
ingebed als vanzelfsprekend onderdeel van 
het faciliteren van onze burgers.

6. Stel als raad vast op welke 
samenwerkingsverbanden je als 
raad nadrukkelijk wil sturen en

Hiertoe wordt een indeling van 
samenwerkingsverbanden in categorieën 
voorgesteld:



die waarin je een meer passieve 
deelname voorstaat dan wel aan 
het college wil overlaten

1. Majeure samenwerkingsverbanden 
met actieve sturing raad

2. Majeure samenwerkingsverbanden 
met passieve sturing raad

3. Samenwerkingsverbanden gericht op 
uitvoering met sturing college

4. Samenwerkingsverbanden 
uitsluitend ter uitvoering van 
bestaand beleid (geen bestuurlijke 
sturing)

7. Laat de op basis van aanbeveling 
nr. 6 aangewezen 
samenwerkingsverbanden 
nadrukkelijker naar voren komen 
in de paragraaf over verbonden 
partijen in zowel de begroting 
als in de jaarrekening.

De te behalen doelen kunnen worden 
opgenomen in de begroting en daar kan ook 
verantwoording worden afgelegd over wat 
er bereikt is. Hiervoor is de paragraaf 
verbonden partijen echter niet de meest 
aangewezen plek, de toelichting van 
programma 13 wordt hiervoor meer 
geschikt geacht.

8. Draag het college op om bij de 
aangewezen
samenwerkingsverbanden te 
bepleiten, dat deze tenminste 
één keer in de vier jaar een 
meerjarenplan opstellen en dit 
voorleggen aan de 
gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten

Het college zal voor de 
samenwerkingsverbanden die verplicht zijn 
en waarbij sturing door de raad gewenst is, 
het opstellen van een meerjarenplan 
bepleiten. Uiteraard zullen deze plannen 
worden voorgelegd aan de gemeenteraden.

9. Houdt ten behoeve van de
aansturing van de als belangrijk 
aangemerkte
samenwerkingsverbanden één 
maal per jaar, bij voorkeur in 
september, een thematische 
raadsbijeenkomst. Zorg dat er 
daarbij voor dat in één 
zittingsperiode van de raad 
tenminste alle als zodanig 
aangemerkte
samenwerkingsverbanden één 
keer aan de orde komen.

De te bereiken doelen per thema zullen 
regelmatig worden besproken met de 
gemeenteraden, bijvoorbeeld tijdens een 
beeldvormende raadsbijeenkomst. In 
regionaal verband wordt gestreefd naar 
gelijkschakeling van begroting en 
jaarplannen van diverse 
samenwerkingsverbanden, zodat deze ook 
tegelijk aan de orde kunnen komen bij de 
diverse raden.

10. Ga bij het instellen van een 
gemeenschappelijke dienst of 
organisatie altijd uit van de 
inhoud van het takenpakket en 
stel de organisatievorm en - 
omvang daarop af. Beoordeel 
voorstellen vanuit zo'n 
samenwerkingsverband vooral 
op basis van de inhoud en niet 
alleen op financiën.

ínhoud is leidend bij het bepalen van 
deelname aan samenwerkingsverbanden.
Bij het benoemen van de doelen van de 
diverse thema's wordt opnieuw de focus 
gelegd op de inhoud en wordt op basis 
daarvan bepaald welk 
samenwerkingsverband het meest geschikt 
is voor het bereiken van die doelen.

11. Leg bij het aangaan van
samenwerkingsverbanden vast 
welke resultaten worden beoogd 
en hoe en met welke frequentie 
verantwoording wordt afgelegd 
over de feitelijke resultaten

De inhoudelijke doelen zijn leidend, meer 
dan de structuur en de vorm. Daarom zullen 
de resultaten uiteraard regelmatig aan de 
raad en college worden teruggekoppeld, dit 
is echter maatwerk passend bij de opgave.

12. Maak bij onduidelijkheden over De raad wordt minimaal 1 keer per jaar



de inhoud in ieder geval 
procesafspraken zodat de raad 
op zijn minst het proces kan 
volgen

geïnformeerd over de stand van zaken van 
de te bereiken doelen. De manier waarop 
het college deze doelen wil bereiken, is 
hieraan ondergeschikt.

13. Leg in voorstellen en besluiten 
tot het aangaan van 
samenwerkingsverbanden vast 
wat de rol is van de raad van 
Veldhoven en wanneer deze in 
beeld komt

Zie indeling in categorieën.

14. Maak bij toekomstige besluiten 
tot het aangaan van 
samenwerkingsverbanden als bij 
de herijking van bestaande 
samenwerkingsverbanden 
gebruik van het in het rapport 
uitgewerkte afwegingskader en 
de checklist

Deze aanbeveling neemt het college 
integraal over.
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Adviesnota raad
Ontwerpbegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 van 
de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Samenvatting

Op 2 maart 2016 is de Ontwerpbegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 van de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (verder: Ontwerpbegroting ODZOB) ontvangen.
De Ontwerpbegroting ODZOB geeft inzicht in de financiële organisatie van de 
Omgevingsdienst. Ook geeft het inzicht in de financiële bijdrage, die van de gemeente 
Veldhoven wordt gevraagd.

In de Ontwerpbegroting ODZOB staan twee onderwerpen die volgens ons aanpassing 
dan wel extra aandacht vragen. Door het indienen van een zienswijze kan dit onder de 
aandacht van de Omgevingsdienst worden gebracht.

Beslispunten

1. Tegen de Ontwerpbegroting 2017 en de Meerjarenraming 2018-2020 van de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de volgende twee punten als zienswijze in te 
dienen:

- een provinciaal afgestemde kwaliteit moet uitgangspunt zijn voor de vaste 
productkwaliteit en productkosten van de ODZOB;

- er ontbreekt een onderbouwing van de verwachte uitbreiding van de 
opdrachtenportefeuille door de Omgevingswet.

Inleiding

De ODZOB is in 2013 opgericht door 21 gemeenten in de regio en de provincie Noord- 
Brabant. Dit naar aanleiding van afspraken tussen rijk, IPO en VNG over de oprichting 
van een landelijk netwerk van 29 omgevingsdiensten. Doel van de oprichting van dit 
landelijk netwerk is verbetering van de kwaliteit van de milieuvergunningverlening, 
het toezicht op deze vergunningen en de handhaving daarvan.
Deelname aan de Omgevingsdienst is wettelijk verplicht gesteld.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant voert voor 21 gemeenten en de provincie de 
basistaken, die landelijk zijn afgesproken, uit. Naast deze verplichte basistaken, voert 
de Omgevingsdienst voor de gemeente Veldhoven ook structurele en incidentele 
verzoektaken uit. Ook worden collectieve taken uitgevoerd.

Het Dagelijks Bestuur van de omgevingsdienst heeft op 2 maart 2016 de 
Ontwerpbegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 aan de raad aangeboden. De 
Ontwerpbegroting ODZOB geeft inzicht in de financiële organisatie van de 
Omgevingsdienst.



Onlangs heeft u kennis kunnen nemen van de voorlopige jaarcijfers waaruit blijkt dat 
de ODZOB 3 jaar achter elkaar positief heeft afgesloten.
De Ontwerpbegroting ODZOB is onder andere opgesteld aan de hand van het 
concernplan 2015-2018 van de ODZOB. In het concernplan zijn ambities geformuleerd 
waarbij rekening is gehouden met de Omgevingswet die in 2018 van kracht zal 
worden. De Ontwerpbegroting ODZOB geeft invulling aan deze ambities.

Op 19 mei 2015 heeft de Raad besloten om het plan van aanpak "rol bestuur bij 
samenwerkingsverbanden" vast te stellen. De ODZOB is in dit plan gecategoriseerd als 
een categorie 2 samenwerkingsverband. Dit houdt in dat dit samenwerkingsverband 
vooral is gericht op beleidsarme uitvoerende taken met zeer geringe financiële 
afwijkingen.

Veldhoven stelt zich al sinds de oprichting van de ODZOB actief kritisch opbouwend 
op, zo ook nu.

De Ontwerpbegroting ODZOB bevat twee onderwerpen, die naar onze mening 
aanpassingen dan wel extra aandacht vragen. Door op grond van artikel 35.5 van de 
Gemeenschappelijke Regeling kunt u dit door het indienen van een zienswijze onder 
de aandacht van de Omgevingsdienst brengen.
Wethouder P. Wijman heeft zitting in het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

- Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
- Wet gemeenschappelijke regelingen
- Raadsbesluit 'aanscherpen rol bestuur bij samenwerkingsverbanden' (15.0055)

Beoogd effect

Het verbeteren van de kwaliteit van de vergunningverlening, het toezicht en de 
handhaving van complexe en bovenlokale milieu gerelateerde uitvoeringstaken.

Argumenten

1.1. Een deelnemer die meer kwaliteit vraagt dan provinciaal afgesproken moet 
hiervoor zelf de eventuele meerprijs betalen.

In paragraaf 2.2. van de Ontwerpbegroting wordt gesteld dat de ODZOB voor iedere 
individuele gemeente zal voldoen aan de vast te stellen verordeningen wat betreft de 
kwaliteitscriteria. Hierbij wordt opgemerkt dat deze ten aanzien van de basistaken 
regio breed gelijk zijn. Hiermee wordt ongelijkheid gesuggereerd ten aanzien van de 
verzoektaken. In Brabant heeft echter een ambtelijke werkgroep een ontwerp van de 
Brabantbrede Verordening kwaliteitscriteria VTH opgeleverd. Hierin is een met elkaar 
afgesproken niveau van gelijke kwaliteit uitgewerkt. Als een individuele of een beperkt 
aantal deelnemer(s)afwijkt van de regionale kwaliteitsvraag waardoor de ODZOB haar 
(structurele) bedrijfsvoering moet aanpassen zullen eventuele daaruit volgende 
meerkosten door die verzoeker gedragen moeten worden en niet door het collectief.

1.2. Er is niet onderbouwd dat de Omgevingswet zal leiden tot een vergroting 
van de toekomstige opdrachtenportefeuille van de ODZOB

2 7 4



Onder Exploitatiebegroting, baten (paragraaf 4.2) is de volgende zin opgenomen: "De 
verwachte ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet, en de overtuiging dat 
het beleggen van meer taken bij de ODZOB kwaliteit- en efficiencyvoordelen oplevert 
voor de deelnemers maakt dat dit waarschijnlijk een conservatieve schatting zal 
blijken te zijn". De schatting doelt op de opgenomen post voor verzoektaken buiten 
het werkprogramma waarbij de realisatie van 2015 is aangehouden.
Deze aanname is opmerkelijk omdat de Omgevingswet in de tabel met de 
geïnventariseerde risico's ODZOB (pagina 34) onder 1.3. genoemd wordt als een 
risico. Dat de Omgevingswet zal leiden tot meer opdrachten is, zoals ook blijkt uit 
deze tabel, niet onderbouwd. De Omgevingswet zal resulteren in meer (bestuurlijk) 
maatwerk, meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers, bedrijven en inwoners. De 
overheid zal in haar uitvoerende taken een meer faciliterende rol krijgen waarbij 
verbinding en kennis van de lokale situatie een prominentere rol gaat krijgen. 
Tegelijkertijd zal ook de verdere deregulering effect hebben op de klassieke rol van 
toets- en toezichttaken. De kerntaken van de ODZOB als uitvoeringsorganisatie zijn 
gelegen in de klassieke rol.

1.3. Geen zienswijze indienen betekent instemmen met de Ontwerpbegroting 
ODZOB

Door het indienen van een zienswijze is het mogelijk om formeel aan te geven dat u 
het niet eens bent met een aantal zaken zoals deze nu zijn neergelegd in de 
Ontwerpbegroting. Wanneer er geen zienswijze wordt ingediend, geeft u impliciet aan 
dat u instemt met de Ontwerpbegroting ODZOB, zoals die er nu ligt.

Kanttekeningen en risico's

1.1. De zienswijze hoeft niet overgenomen te worden

De zienswijze wordt door het Dagelijks Bestuur van de ODZOB van commentaar 
voorzien en doorgestuurd naar het Algemeen Bestuur. Het Algemeen bestuur bepaalt 
uiteindelijk of de zienswijze wel of niet wordt overgenomen.
Mocht het Algemeen Bestuur besluiten om de zienswijze niet over te nemen zal deze 
niet ongezien blijven omdat er sprake is van openbare besluitvorming.

Financiën

De uitvoering van de aan de ODZOB opgedragen taken vindt plaats op basis van de 
hiervoor in de begroting opgenomen budgetten. Aan dit voorstel op zich zijn dan ook 
geen financiële consequenties verbonden.

Communicatie en samenspraak

Over het indienen van een zienswijze vindt geen communicatie plaats.

Uitvoering ļ planning

De zienswijze zal schriftelijk aan het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst 
worden gestuurd. Vervolgens zal het Dagelijks Bestuur de zienswijze van commentaar 
voorzien en ter besluitvorming aan het Algemeen Bestuur aanbieden.
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Bijlagen

1. Ontwerpbegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant.
2. Brief met zienswijzen van raad Veldhoven aan Dagelijks Bestuur ODZOB 
(16UIT12704).

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

Het voorstel wordt rechtstreeks als hamerstuk geagendeerd voor de besluitraad.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

16bs00204A6.035 
10 mei 2016

Ontwerpbegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020
van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 april 2016, nr.

gelet op het bepaalde in artikel 35.5 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

b e s l u i t :

1. Tegen de Ontwerpbegroting 2017 en Meerjarenraming 2018-2020 van de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant de navolgende twee punten als zienswijze in te 
dienen:

I. Een provinciaal afgestemde kwaliteit moet uitgangspunt zijn voor de 
vaste productkwaliteit en productkosten van de ODZOB;

II. Er ontbreekt een onderbouwing van de verwachte uitbreiding van de 
opdrachtenportefeuille door de Omgevingswet.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 10 mei 2016

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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datum 11 mei 2016 behandeld door 
afdeling 
telefoon 
IBAN

dhr. M. van der Ven 
Mens en Omgeving 
14 040
NL08BNGH 0285 0087 14

uw kenmerk 
uw email van 
ons kenmerk 
bijlage

Z.39534-D.134087
2 maart 2016
16UIT12704
1

onderwerp Inbrengen zienswijzen Ontwerpbegroting 2107 en Meerjarenraming 2018-2020

Geacht bestuur, beste voorzitter,

In de besluitvormende vergadering van 10 mei 2016 heeft de raad van de gemeente 
Veldhoven besloten om op twee onderdelen van de Ontwerpbegroting 2017 en 
Meerjarenraming 2018-2020 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant een 
zienswijze in te dienen, te weten:

1. een provinciaal afgestemde kwaliteit moet uitgangspunt zijn voor de 
vaste productkwaliteit en productkosten van de ODZOB

In paragraaf 2.2. van de Ontwerpbegroting wordt gesteld dat de ODZOB voor 
iedere individuele gemeente zal voldoen aan de vast te stellen verordeningen wat 
betreft de kwaliteitscriteria. Hierbij wordt opgemerkt dat deze ten aanzien van de 
basistaken regio breed gelijk zijn. Hiermee wordt ongelijkheid gesuggereerd ten 
aanzien van de verzoektaken. In Brabant heeft echter een ambtelijke werkgroep 
een ontwerp van de Brabantbrede Verordening kwaliteitscriteria VTH opgeleverd. 
Hierin is een met elkaar afgesproken niveau van gelijke kwaliteit uitgewerkt. Als 
een individuele of een beperkt aantal deelnemer(s)afwijkt van de regionale 
kwaliteitsvraag waardoor de ODZOB haar (structurele) bedrijfsvoering moet 
aanpassen zullen eventuele daaruit volgende meerkosten door die verzoeker 
gedragen moeten worden en niet door het collectief.

2. er ontbreekt een onderbouwing van de verwachte uitbreiding van de 
opdrachtenportefeuille door de Omgevingswet

Onder Exploitatiebegroting, baten (paragraaf 4.2) is de volgende zin opgenomen: 
"De verwachte ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet, en de 
overtuiging dat het beleggen van meer taken bij de ODZOB kwaliteit- en 
efficiencyvoordelen oplevert voor de deelnemers maakt dat dit waarschijnlijk een 
conservatieve schatting zal blijken te zijn". De schatting doelt op de opgenomen

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.



post voor verzoektaken buiten het werkprogramma waarbij de realisatie van 2015 
is aangehouden.
Deze aanname is opmerkelijk omdat de Omgevingswet in de tabel met de 
geïnventariseerde risico's ODZOB (pagina 34) onder 1.3. genoemd wordt als een 
risico. Dat de Omgevingswet zal leiden tot meer opdrachten is, zoals ook blijkt uit 
deze tabel, niet onderbouwd. De Omgevingswet zal resulteren in meer 
(bestuurlijk) maatwerk, meer verantwoordelijkheid bij initiatiefnemers, bedrijven 
en inwoners. De overheid zal in haar uitvoerende taken een meer faciliterende rol 
krijgen waarbij verbinding en kennis van de lokale situatie een prominentere rol 
gaat krijgen. Tegelijkertijd zal ook de verdere deregulering effect hebben op de 
klassieke rol van toets- en toezichttaken. De kerntaken van de ODZOB als 
uitvoeringsorganisatie zijn gelegen in de klassieke rol.

Voor het overige stemt de gemeenteraad in met de Ontwerpbegroting 2017 en 
Meerjarenraming 2018-2020. Bijgevoegd ontvangt u het raadsbesluit.
Namens de gemeenteraad verzoeken wij u de zienswijzen mee te nemen in uw 
beoordeling en voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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Begroting 2017 en meerjarenraming 
2018-2020

1 Algemeen

1.1 Inleiding
De begroting 201 7 en meerjarenraming 201 8 - 2020 geven inzicht in de financiële verwachtingen voor de 
komende jaren en is opgesteld aan de hand van de door het Algemene Bestuur (AB) van de ODZOB 
vastgestelde kadernota en gebaseerd op de rekening 2014, conceptrekening201 5, begroting 201 6, 
concernplan 201 5-201 8 en de dienstverleningsovereenkomst (DVO) 201 5-201 7. In het concernplan zijn de 
ambities geformuleerd voor de periode tot 201 8. In dat jaar zal de Omgevingswet van kracht worden. Het 
concernplan beschrijft de noodzakelijke stappen die de ODZOB moet zetten, wil hij geëquipeerd zijn voor 
de uitvoering van het takenpakket dat uit de Omgevingswet voortvloeit. Deze ambities gaan gepaard met 
investeringen in de organisatie. Deze ambities zijn verwerkt in de begroting. De ODZOB rapporteert 
hierover financieel en op basis van prestaties. De ODZOB is zich er van bewust dat de begroting 2017 en 
de daarbij horende meerjarenraming de dienst voor de nodige uitdagingen plaatst. De 
efficiency/besparingstaakstelling, het wegvallen van de vergoeding voor garantiesalarissen en het 
intensiveringsbudget na 2017 hebben grote consequenties voor de exploitatie. De ODZOB zal samen met 
zijn deelnemers in de komende jaren dit probleem moeten oplossen. Mogelijke instrumenten liggen op het 
gebied van kostenreductie (bijvoorbeeld personeelskosten) en van verhoging efficiency door 
standaardisering, integratie en innovatie.

De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) is de uitvoeringsorganisatie van een gemeenschappelijke 
regeling (GR) van de provincie Noord-Brabant en 21 gemeenten, te weten Asten, Best, Bergeijk, Bladel, 
Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond,
Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en 
Waalre.

Brabant

Eindhoven.

Bergeijk
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1.2 Werkwijze
In de Gemeenschappelijke Regeling ODZOB wordt onderscheid gemaakt tussen basistaken en 
verzoektaken. De deelnemers in de GR zijn bevoegd gezag bij de uitvoering van de taken. IPO, VNG en 
ministerie van I&M hebben afgesproken dat de basistaken worden opgedragen aan de omgevingsdiensten . 
De deelnemers in de GR kunnen ook zogeheten ‘verzoektaken’ door de dienst laten uitvoeren. De ODZOB 
werkt met één programma, dat bestaat uit verschillende programmaonderdelen: basistaken, verzoektaken 
en collectieve taken. Met de overheveling van middelen voor ex-WGB-bedrįjven van provincie naar 
gemeenten, is daar een vierde programmaonderdeel bij gekomen, namelijk het zogeheten 
intensiveringsbudget. Dit programmaonderdeel is gericht op gezamenlijke taken op het gebied van 
kwaliteit, innovatie en efficiency. Deze programmaonderdelen worden in de volgende paragrafen 
toegelicht.
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2 Doelstellingen

2.1 Inleiding
Het bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft een koers voor de dienst uitgezet voor de 
middellange termijn, tot 201 8 en verwoord in het Concernplan 201 4 - 201 8. In dit concernplan zijn drie 
thema’s benoemd die van belang zijn om de beoogde kwaliteitsverbetering op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving, binnen de taakuitvoering, te realiseren. Centraal staan: 
Kwaliteit, Gelijkheidsbeginsel, en Samenwerking, en dit onder het motto “Samen meer waarde”.
De ODZOB zal werken vanuit het perspectief van burger en ondernemer: efficiënter, effectiever, integraler, 
transparanter en digitaler. Dit wordt verankerd in de cultuur van de organisatie (visie, training, 
communicatie, gesprekscyclus, etc.).
In toenemende mate verschuift de rol van overheden in de richting van het leggen van meer 
verantwoordelijkheid bij burgers en bedrijven (High trust, high penalty). Deze tendens is terug te vinden in 
de ontwerp-Omgevingswet. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de wijze waarop de ODZOB de VTH-taken in 
de toekomst uit zal voeren.
Het concernplan geeft de richting aan die bestuurlijk is gekozen: de ‘stip aan de horizon’. Het proces om 
de gestelde doelen te bereiken en de uitgangspunten uit te werken wordt samen met de deelnemers in de 
GR ingericht. De ambities worden daarom gedurende dit traject samen uitgewerkt.

Vanaf de start van de ODZOB in 201 3 heeft deze samenwerking met en tussen de deelnemers er toe geleid 
dat het bureau Arena Consulting als één van de conclusies van haar onderzoek medio 201 5 noteerde dat 
‘een stabiel organisatorisch en bedrijfsmatig fundament is gelegd, de bedrijfsprocessen (primaire taken en 
administratief) in de basis zijn ingericht, de organisatie qua informatievoorziening (planning en 
verantwoording) ‘in control’ en de exploitatie kloppend is en er voldoende integratie van de culturen van 
de ‘latende organisaties’ heeft plaatsgevonden. En dat er voldoende draagvlak is bij de deelnemers om 
samen verder te ontwikkelen en verbeteren’

Het Concernplan 201 4-201 8, de conclusies in het rapport ‘Van fundament naar strategische partner’ van 
Arena Consulting met betrekking tot de verdere ontwikkeling van de organisatie, en de resultaten uit de 
werkconferentie van het bestuur op 1 5 oktober 201 5 geven richting aan de verdere ontwikkeling van de 
ODZOB.
Deze ontwikkelingen leiden tot een aantal doelstellingen, die in 2017 zullen worden gehaald. Het zijn 
doelstellingen die samen met de het Opdrachtgeversplatform zijn uitgewerkt.
De in het rapport van Arena Consulting geschetste ontwikkellijnen zijn:

» Inhoudelijk: borgen van de basiskwaliteit van diensten, verhelderen toegevoegde waarde voor de 
opdrachtgevers, zorgen voor een gelijk speelveld en innoveren in aanpak;

» Bestuurlijk: transparanter omgaan met verschillende rollen (eigenaar, bestuurlijk partner en
opdrachtgever) op niveau van AB en OGP, invulling geven aan de kaderstellende en controlerende 
rol van het AB, focus in rol van DB;

» Relationeel: beter aanhaken bij de omgeving (van Angelsaksisch naar Rijnlands), meer
samenwerken met de deelnemers, (partnerrol), verbetering relatiebeheer tussen management 
ODZOB en opdrachtgevers;

» Organisatorisch: ontwikkeling organisatiecompetenties voor invulling van de partnerrol, helder 
accountmanagement, professioneel opdrachtgeverschap;

» Strategie: bereiken van consensus over het toekomstig profiel van de ODZOB.
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De conclusies uit de werkconferentie op 1 5 oktober 201 5 zijn:
» De omgevingsdienst is in eerste instantie een uitvoeringsorganisatie. Daarnaast biedt zij op 

verzoek van de deelnemers ook ondersteuning op het gebied van uitvoeringsbeleid en innovatie 
waardoor zij een volwaardige gesprekspartner is voor (gemeenten en provincie) of voor de 
deelnemers.

» om in de toekomst het hoofd te bieden aan alle op ons afkomende ontwikkelingen moeten de
gemeenten en provincie samenwerken, en gebruik maken van de kennis en ervaring bij de ODZOB. 

» de ODZOB bereidt zich voor op de Omgevingswet in samenwerking met de deelnemers.
» het is zinvol dat de ODZOB gereed is om gemeenten en provincie WABO breed (inclusief bouwen) te

ondersteunen.

2.2 Te realiseren doelstellingen in 201 7
In overleg met het Opdrachtgeversplatform zijn op basis van bovengenoemde ontwikkelingen de volgende
in 201 7 te realiseren doelstellingen geformuleerd.

Voldoet aan kwaliteitscriteria
» Voldoet aan de door de deelnemers vast te stellen verordeningen, wat betreft kwaliteitscriteria, 

waarbij ten aanzien van de basistaken deze regiobreed gelijk zijn.
» Is op elk moment onder alle omstandigheden in staat om alle taken te vervullen die voortvloeien 

uit wet- en regelgeving ten aanzien van crisisbeheersing en -bestrijding.
» Streeft naar samenwerking met Brabantse OD-en op gebied van ondersteunende systemen.
» Werkt op basis van een vastgestelde DVO (voorbereiding DVO 201 8-2021).
» Werkt op basis van actuele productencatalogus.

Organisatieontwikkeling
» Verdere optimalisering van uitvoeringsprocessen.
» De omgevingsdienst is in eerste instantie een uitvoeringsorganisatie. Daarnaast biedt zij op 

verzoek van de deelnemers ook ondersteuning op het gebied van uitvoeringsbeleid en innovatie 
waardoor zij een volwaardige gesprekspartner is voor ( gemeenten en provincie) of voor de 
deelnemers.

» Op verzoek van deelnemers worden andere dan basistaken uitgevoerd. Uitvoeren van verbreding in 
takenpakket kan alleen in samenwerking met gemeenten die een breder pakket bij de ODZOB 
neerleggen, waardoor expertise ontstaat.

» Streeft een flexibele personele schil van 20% na, afhankelijk van vacatureruimte die ontstaat als 
gevolg van vertrek medewerkers en volume aan opdrachten.

» Informatie- en dataoverdracht op orde.
» Het cultuurtraject ondersteunt de ontwikkeling van de medewerkers en richt zich op:

Kwaliteit, relatie en opdrachtgever tevredenheid, kennisdelen en eigen ontwikkeling en Het nieuwe 
werken.

Voorbereid op de Omgevingswet
» Legt ten aanzien van de Omgevingswets actief contact met deelnemers en andere

Omgevingsdiensten om t.b.v. de taakuitvoering van de Omgevingsdienst samen visie te 
ontwikkelen en voorbereiding te treffen (bijvoorbeeld als het gaat om bevoegdheidsverschuivingen 
van provincie naar gemeenten zoals op het gebied van bodemtaken) en om nieuwe 
procesafspraken te maken

Ontwerp begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
Z.39534/D. 1 34087 Pagina 9 van 44 2 maart 201 6



ONTWERP BEGROTING 2017 EN MEERJARENRAMING 201 8-2020 OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

» 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.

» De ODZOB zal daar waar deelnemers in de GR dat verzoeken, voorbereidingen treffen om invulling 
te geven aan de taken van de ontwerpwet. Dit om deelnemers in de GR in de gelegenheid te stellen 
alle uitvoerende taken, weliswaar via verschillende wetten, integraal beoordeeld te laten uitvoeren 
door de ODZOB.

Risicoreductie/Level Playing Field
» Heeft kwaliteitsnormen voor alle producten vastgesteld. Deze dienen (al dan niet door middel van 

procesbeheersing) verifieerbaar te zijn. Voor het vaststellen van het kwaliteitsniveau bij de 
verschillende producten en werkzaamheden zijn de risico’s bepalend.

» Werkt volgens een door de deelnemers vastgesteld gelijkluidend eenduidig uitvoeringsbeleid. De 
ODZOB adviseert het bestuur over de uitvoeringskwaliteit die benodigd is voor een verantwoord 
niveau van gezondheid en veiligheid van de fysieke leefomgeving.

» Indien mandaten worden verstrekt dan zijn deze gelijkluidend.

Relatiebeheer/samenwerking
» De Omgevingsdienst is de vanzelfsprekende samenwerkingspartner voor de 22 deelnemers.
» Afstemming en contact tussen deelnemers en Omgevingsdienst is optimaal georganiseerd.
» Ontwikkeling van de Omgevingsdienst vindt in nauwe samenwerking plaats met de deelnemers: 

o ambtelijk via OGP
o bestuurlijk via AB en zogenaamde werkconferenties.

» Werkconferenties met AB-leden en werkgroepen bestaande uit OGP-leden geven invulling aan de 
samenwerking tussen de deelnemers aan ODZOB.

» Relatiebeheer is professioneel ingericht voor alle deelnemers en niet-deelnemers. Meten van 
tevredenheid bij opdrachtgevers is continu proces.

Innovatie in uitvoering
» Werkt samen met deelnemers aan innovatieve aanpak van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving.

Financiering
» Verkrijgt uitsluitsel over het al dan niet aanpassen van de verrekeningsmethodiek:

o toepassen van budgetfinanciering;
o toepassen van tariefverlaging in combinatie met separaat afrekenen van (een deel van ) 

vaste kosten;
o dan wel handhaven van de huidige systematiek.

2.3 Financiering beleidsdoelstellingen
Het realiseren van de beleidsdoelstellingen vraagt een zekere inzet van medewerkers. Bekostiging ervan 
geschiedt vanuit beschikbare middelen binnen de begroting.
Er zijn 2 belangrijke programma’s die de realisatie van beleidsdoelstellingen mogelijk maken, nl. een deel 
van het budget voor het programma collectieve taken en het budget voor het intensiveringsprogramma.
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Sommige werkzaamheden, die bijdragen aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen worden uitgevoerd 
door medewerkers die gerekend worden tot de zogenaamde overhead, zoals op het gebied van ICT, P&O, 
accountmanagement.
De middelen voor ontwikkeling van de organisatie zijn beperkt. In nauwe afstemming met de deelnemers 
vindt innovatie en kwaliteitsverbeteringAontwikkeling tevens plaats binnen opdrachten en levert 
‘developing on the job’ een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen.

De ODZOB zal, voortdurend afhankelijk van de wensen van de deelnemers en als gevolg van verandering in 
wet- en regelgeving, zich moeten inspannen medewerkers op een adequaat kennis- en ervaringsniveau te 
hebben en de uitvoering op basis van deze wensen en veranderingen in wet- en regelgeving aan te passen. 
Dat vraagt een voortdurende aandacht en inzet.
Gelet op de behoefte de organisatie lean en mean te ontwikkelen zal er een voortdurend spanningsveld 
zijn tussen beschikbaarheid van middelen en de behoefte aan/wens tot verdere ontwikkeling.
De beschikbaarheid van het intensiveringsbudget eindigt eind 201 7. Derhalve zullen de resultaten die het 
intensiveringsprogramma hebben opgeleverd dienen te worden geëvalueerd om een keuze te maken voor 
het al dan niet continueren van het beschikbaar stellen van een budget voor ontwikkeling (ervan uitgaande 
dat de organisatie moet blijven ontwikkelen) en daartoe tijdig een keuze te maken ter verwerking in de 
begroting 201 8. Vooruitlopend hierop is in de meerjarenraming 201 8-2020 in de paragraaf 
rekeningresultaat een taakstelling bij de baten opgenomen.

Naar analogie van de beschikbaarstelling van de provincie Noord-Brabant van een budget, gerelateerd aan 
de omvang van de totale opdracht, ten behoeve van zekere ontwikkeltaken, dient in de kadernota 201 8 
duidelijk te worden of de deelnemende gemeenten een zelfde beweging kunnen maken.

2.4 ODZOB als uitvoeringsorganisatie van de deelnemers
De commissie Mans concludeerde indertijd dat de kwaliteit en professionaliteit van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving op een hoger peil gebracht dient te worden. Door bundeling van krachten via 
regionale samenwerking wordt een kwaliteitsslag gerealiseerd. Onderdeel daarvan is de oprichting van 
regionale uitvoeringsdiensten, zoals de ODZOB.
Belangrijk is te onderkennen dat de bevoegde gezagen het uitvoeringsniveau en kwaliteit van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving binnen de eigen gemeente en provincie bepalen en 
tegelijkertijd als eigenaar van en opdrachtgever aan de ODZOB daarmee het uitvoeringsniveau en de 
kwaliteit van uitvoering van deze werkzaamheden door de ODZOB bepalen. In een Brabantbrede 
werkconferentie in november 201 5 hebben bestuurders in Noord-Brabant uitgesproken zich in te spannen 
om daarbij een gelijk ‘speelveld’ te creëren.

Voor de deelnemers belangrijke ontwikkelingen zijn de eind 201 8 van kracht wordende Omgevingswet en 
een door de deelnemers na te streven gelijk uitvoeringsniveau van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving bij inrichting en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Deze ontwikkelingen en daaruit 
voortvloeiende keuzes door de deelnemers leiden tot de verdere ontwikkeling van de ODZOB. Een goede 
samenwerking tussen de deelnemers en samenwerking tussen de deelnemers en de ODZOB bepalen in 
belangrijke mate het resultaat.

Omgevingswet
De Omgevingswet waarvan het wetsvoorstel op 1 juni 201 5 door de Tweede Kamer is aangenomen bundelt 
26 wetten waaronder de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet, de Wet algemene bepalingen
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omgevingsrecht en de gebiedsgerichte delen uit de Wet milieubeheer door een samenhangende (en 
integrale) benadering van de fysieke leefomgeving.
Naar verwachting treedt de Omgevingswet eind 201 8 in werking. Het is een totale stelselwijziging voor het 
domein van de fysieke leefomgeving en daarom een ingrijpende verandering. De doelen van de 
Omgevingswet zijn het vergroten van de inzichtelijkheid, het versnellen en verbeteren van de 
besluitvorming, het in samenhang benaderen van beleid, besluitvorming en regelgeving en het vergroten 
van de bestuurlijke afwegingsruimte.
Vanwege de schaal- en kwaliteitsvoordelen is de verwachting dat, voor zover dat door deelnemers is 
gewenst, de ODZOB ten tijde van de inwerkingtreding eind 201 8 alle taken van de ontwerp-Omgevingswet 
integraal kan uitvoeren. Hiervoor worden samen met de deelnemers voorbereidingen getroffen.
De ODZOB zet in op:

» het bevorderen van de deskundigheid en samenwerking met deelnemers en andere 
omgevingsdiensten;

» invloed uitoefenen bij de totstandkoming van uitvoeringsregelgeving;
» bedrijfsvoering en werkprocessen ingericht op de Omgevingswet;
» medewerkers worden opgeleid voor hun rol bij de uitvoering van de Omgevingswet.

Gelijk uitvoeringsniveau
Zoals in het concernplan is geformuleerd is bij de uitvoering van het werk door de Omgevingsdiensten de 
toepassing van het zogeheten Level Playing Field (LPF) van belang: de bevoegde gezagen (de deelnemers), 
en daarmee elke Omgevingsdienst, dienen 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.
Voor het vaststellen van het uitvoeringsniveau (bij de verschillende producten en werkzaamheden) is de 
omvang van de risico’s bepalend. Bij relatief geringe (bestuurlijke, financiële, milieu hygiënische en 
veiligheids-) risico’s kunnen we volstaan met een andere inzet dan wanneer de risico’s groter zijn.
De kwaliteitscriteria, waaraan de gemeenten, provincie en de ODZOB moeten voldoen worden niet 
vastgelegd in landelijke regels, maar gemeenten en provincie stellen deze zelf op in een zo mogelijk 
Brabantbrede Verordening, zodat de kwaliteitscriteria binnen Brabant gelijk zijn.
De bestuursleden van de Brabantse omgevingsdiensten hebben in een werkconferentie in november 201 5 
een eerste stap gezet op weg naar een eenduidig uitvoeringsbeleid. Hiermee wordt bedoeld dat helder 
omschreven wordt op welke wijze, met welke intensiteit, frequentie, risicoafweging etc. de deelnemers en 
de ODZOB de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in de regio uitvoeren. 
In het uitvoeringsbeleid wordt het afgesproken kwaliteitsniveau uit het Level Playing Field geconcretiseerd, 
gezamenlijk beleid waar nodig met een betrouwbare aanpak (gelijkluidend afwegingsmechanisme) voor 
lokale afwegingsruimte (couleur lokale), binnen de kaders van de vereiste standaardisatie en gelijke 
behandeling. De eerste stap met betrekking tot LPF betreft gelijke uitvoering binnen de regio Zuidoost- 
Brabant. Waarbij uniformiteit niet mag leiden tot verschraling van de kwaliteit noch tot kostenverhoging. 
Het proces om te komen tot gezamenlijke (beleids)afspraken wordt samen met de deelnemers in de GR 
opgepakt.
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3 Programmadelen

3.1 Programmadeel I: Basistaken
De door de bevoegde gezagen over te dragen basistaken zijn vastgelegd in een door VNG, IPO en Rijk 
overeengekomen Package Deal. In 2016 wordt dit in een AMvB basistaken geregeld.
In opdracht van bevoegde gezagen voert de ODZOB voor de deelnemers uit:

M vergunningverlening milieu (agrarisch, industrie en afval);
M toezicht en handhaving milieu (agrarisch, industrie en afval);
M toezicht bodemsaneringen en stortplaatsen.

Voor de provincie voert de ODZOB bovengenoemde taken voor het gehele terrein van de Wabo uit.

Rapportage
Aan de deelnemers wordt periodiek over prestaties gerapporteerd. De prestatie-indicatoren zijn voor 201 7 
niet gebaseerd op werkprogramma’s aangezien deze pas ultimo 201 6 worden geleverd door de 
deelnemers. De prestatie-indicatoren zijn daarom gebaseerd op de werkprogramma’s 2016 
(productcatalogus 201 6).

Middelen Basistaken
De raming voor de middelen voor de basistaken voor 2017 en volgende jaren is in onderstaande tabel 
weergegeven. In de bijlage is een raming gegeven van de middelen voor basistaken per deelnemer.

Baten * bedragen x 1C
NR POST Realisatie 201 5 2016 2017 2018 2019 2020

1 Basist aken
1.1 Deelnemende gemeenten 3.01 2.623 3.440.599
1.2 Provincie Noord-Brabant 1.288.1 1 4 1.660.855

3.230.31 8
2.074.147

3.237.039 3.237.039 3.237.039
2.078.462 2.078.462 2.078.462

Totaal basistake n 4.300.737 5.101.455 5.304.464 5.31 5.501 5.31 5.501 5.31 5.501

Voor de raming van de basistaken voor 2017 is rekening gehouden met de laatste inzichten hieromtrent. 
De raming voor basistaken 201 7 is overgenomen uit de werkprogramma’s 201 6 (welke werden getoetst 
aan de afspraken in de DVO’s) en gecorrigeerd voor de 3% efficiency/bezuinigingstargetstelling en de 
tariefontwikkeling zoals beschreven in paragraaf 6.1 1 (e.e.a. conform kadernota). In het geval dat geen 
werkprogramma ontvangen was op het moment van opstellen van deze begroting, zijn de gegevens van 
begroting 201 6 gebruikt en aangepast voor genoemde tariefontwikkeling en targetstelling. Aangezien het 
hier basistaken betreft, werd ervan uitgegaan dat deze middelen door de jaren heen niet veel fluctueren. 
Ook in 201 5 is gebleken dat deze aanname niet altijd juist is. Omdat het deels werkzaamheden betreft 
waarvan de inzet afhankelijk is van externe factoren (bijvoorbeeld in geval van vergunningverlening) en er 
ten opzichte van de oorspronkelijke begroting betere inzichten zijn ontstaan, blijkt dat deelnemers het 
begrote basistakenprogramma niet altijd kunnen vullen (minder werk dan voorzien). Financieel is dit in 
201 5 in de meeste gevallen gecompenseerd door meer verzoektaken in te brengen. Incidenteel was er ook 
sprake van meer werk dan voorzien, waarvoor ook additionele middelen beschikbaar zijn gesteld.

Indicatoren
Om te sturen hanteert de ODZOB prestatie-indicatoren. Aan de hand van de werkprogramma’s wordt 
vastgesteld hoeveel productie voor de beschikbaar gestelde middelen geleverd kan worden.

Voor 201 7 zijn de prognoses ontleend aan de realisatie 2015 en de werkprogramma’s 201 6.
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Prognose aantal producten basistaken 201 7 (op basis van realisatie 2015 en werkprogramma's 2016)

Product(soort) Aantal

Aantal adviezen vergunningverlening aan inrichtingen Wabo (agrarisch, 
procesindustrie en afval

Aantal producten toezicht en handhaving (vnl. uitgevoerde controles bij 
inrichtingen, grijze spoor)

2.850

Aantal behandelde zienswijzen en afgehandelde klachten 200

Totaal aantal producten basistaken_______________________________________________ 3.850

Samen met de deelnemers in de GR wordt een set van prestatie-indicatoren ontwikkeld op basis waarvan de 

verantwoording aan de deelnemers zal plaatsvinden

3.2 Programmadeel II: Verzoektaken
Verzoektaken zijn taken die niet zijn genoemd in het basistakenpakket. Dit betreft veelal:

M inrichtingsgebonden wettelijke milieutaken (niet zijnde basistaken);
M VTH-taken op grond van de Wabo;
M taken op het terrein van de fysieke leefomgeving die niet tot de eerder genoemde basistaken 

behoren; zoals adviezen, milieuonderzoeken, consignatie, etc.

De verzoektaken kunnen zowel in opdracht gegeven taken binnen het werkprogramma betreffen, als 
overige opdrachten buiten het werkprogramma. Inhoudelijk is er geen onderscheid tussen de beide 
categorieën. De werkprogramma’s omvatten indicaties van het volume aan deze verzoektaken. Deelnemers 
hebben in hun werkprogramma’s vaak enkele niet nader gespecificeerde budgetten opgenomen, waar in 
de loop van een jaar opdrachten voor worden verstrekt.

Middelen verzoektaken
De middelen ter bekostiging van de uit te voeren verzoektaken die voortvloeien uit de werkprogramma’s 
zijn voor 201 7 geraamd door de opgave voor de werkprogramma’s 2016 te nemen en deze aan te passen 
voor de 3% efficiency/bezuinigingstargetstelling en de tariefontwikkeling zoals beschreven in paragraaf 
6.11 (e.e.a. conform kadernota). In het geval dat geen werkprogramma ontvangen was op het moment van 
opstellen van deze begroting, zijn de gegevens van begroting 201 6 gebruikt en aangepast voor genoemde 
tariefontwikkeling en targetstelling.

Daarnaast is een post geraamd voor de verzoektaken die de deelnemers buiten de werkprogramma’s bij de 
ODZOB in opdracht geven. Deze post is geraamd voor het totaal van de deelnemers en is niet per 
deelnemer uitgewerkt. Ook in voorgaande jaren hebben de deelnemers opdrachten buiten de 
werkprogramma’s om bij de ODZOB belegd. De omvang van de realisatie in het verleden (201 5:C 2,0 mln.), 
in combinatie met de verwachte ontwikkelingen op het gebied van bodemtaken, omgevingswet en 
mandatering van taken is aanleiding voor de ODZOB om, conform kadernota, deze post voor 201 7 te 
ramen op ruim C 1,88 mln. Voor niet-deelnemers wordt t.o.v. begroting 201 6 een verdere afname van 
opdrachten voorzien en zijn de baten voor 201 7 geraamd op 1,4 mln. De afgelopen jaren is de realisatie 
op opdrachten van derden achter gebleven op de begrote bedragen. De raming voor 201 7 komt overeen 
met het in 2015 gerealiseerde niveau. Verwacht wordt dat dit een stabiel niveau is. Dit vanwege het feit dat 
het effect van wegvallen van opdrachten van SRE/MRE is nu uitgewerkt. Ook het effect van de oprichting 
van omgevingsdiensten in het gehele land (voormalige opdrachtgevers geven hun opdrachten nu aan hun 
eigen OD) is nu uitgewerkt. Hoewel de omvang niet gegarandeerd is en zeker nog aan wijzigingen
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onderhevig is, zal volgens de huidige inzichten, met de nodige inspanningen, het in 201 5 behaalde niveau 
ook in 201 7 gerealiseerd kunnen worden. Mogelijkheden doen zich o.a. voor op het gebied van subsidies 
(b.v. VNG project energiebesparingsaanpak bedrijven), werkzaamheden Welstand buiten de regio, 
activiteiten in het kader van ISV, opdrachten voor de overige OD’s etc.

Baten * bedragen x 1C

2.1
2.2
2.3
2.4

POST Realisatie 201 5
Verzoektaken
Werkprogramma's deelnemende gemeenten 5.148.594
Werkprogramma Provincie Noord-Brabant 4.563.072
Deelnemers buiten werkprogramma's inclusief*
Overige opdrachtgevers 1.406.441
Totaal ve rzoektake n 11.118.107

2016 2017 2018 2019 2020

2.952.787
3.011.286
1.689.178
1.990.764

3.211.055
3.371.052
1.885.327
1.402.000

3.21 7.736 3.21 7.736 3.21 7.736
3.378.066 3.378.066 3.378.066
1.889.250 1.889.250 1.889.250
1.404.917 1.404.917 1.404.917

9.644.01 5 9.869.434 9.889.969 9.889.969 9.889.969

Indicatoren
Met behulp van de werkprogramma’s wordt ingeschat hoeveel productie voor de beschikbaar gestelde 
middelen wordt geleverd. De prognoses zijn ontleend aan de realisatie 201 5 en de werkprogramma’s 
201 6.
De cijfers voor verzoektaken zijn met onzekerheden omkleed: in veel werkprogramma’s zijn “niet nader 
gespecificeerde budgetten” opgenomen op de verschillende hoofdproducten; in dat geval is op basis van 
de realisatie 201 5 een aanname gedaan van de omvang van de producten die door de deelnemers worden 
afgenomen.

Prognose aantal producten verzoektaken 2017 (op basis van realisatie 2015 en werkprogramma's 2016)

Product(soort) Aantal
Ve rgunningverlening

Wabo (incl. bouwen) 1.200
Waterwet en ontgrondingen 150
Wet bodembescherming 550

Totaal aantal producten vergunningverlening 1.900
Toezicht en handhaving

Inrichtingen (grijs kleurspoor) 600
Water (blauw kleurspoor) 600
Bodem (bruin kleurspoor) 200
Natuur (groen kleurspoor) 250
Bouw/RO (rood kleurspoor) + overig (repressieve handhaving) 200

Totaal aantal producten toezicht en handhaving 1.850
Overig

Adviezen welstand en archeologie 
RO en plattelandsontwikkeling 
Adviezen milieubeleid 
Adviezen en milieuonderzoeken bodem 
Adviezen en milieuonderzoeken geluid 
Adviezen en milieuonderzoeken lucht/geur 
Adviezen en milieuonderzoeken externe veiligheid 
Aantal behandelde meldingen consignatiedienst 
Algemene ondersteuning en projectmanagement 
Overig (w.o. communicatie)

Totaal aantal producten overig___________
Totaal aantal producten verzoektaken

250
100
50
50

200
100
50

250
250
200

1.500
5.250
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3.3 Programmadeel 111: Collectieve taken
Collectieve taken zijn taken die op verzoek van en in samenspraak met de deelnemers voor het collectief 
worden uitgevoerd. Het betreft taken waar een duidelijk voordeel ligt in of noodzaak is voor een 
gezamenlijke aanpak (schaalvoordelen, gemeentegrens overschrijdend, bundeling van expertise e.d.). 
Hiermee wordt standaardisatie en daarmee efficiency verkregen. Jaarlijks wordt er een werkplan met 
doelen en acties opgesteld. Het AB heeft het programma collectieve taken in november 2014 vastgesteld 
voor de periode 201 5-201 7, dat grotendeels voortborduurt op het programma 201 3-201 4. De voor 201 5
201 7 benoemde collectieve taken betreffen:

M taken die voortvloeien uit afspraken in het Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht (BPO);
M de klachtendienst met 24-uursbereikbaarheid/consignatieregeling. De ODZOB verzorgt de intake, 

de beschikbaarheid voor inzet (piket), de coördinatie van de inzet en ondersteuning bij 
rampenbestrijding en calamiteiten. De ODZOB draagt zorg voor 24-uurs beschikbaarheid van 
deskundig personeel ter ondersteuning van het actiecentrum;

M ketenhandhaving. Voor gebiedsoverschrijdende problemen is ketenhandhaving de enige manier 
om effectief te handhaven. De ODZOB speelt een centrale en sturende rol in de aanpak;

M taken op gebied van kwaliteit, innovatie en monitoring (zoals het ontwikkelen van nieuwe
instrumenten in de regulering, de doorwerking van nieuwe wet- en regelgeving, de digitalisering 
van toezichts-, handhavings- en vergunningsprocessen, de (door)ontwikkeling van informatie- 
gestuurd handhaven);

M het coördineren en faciliteren van de handhavingssamenwerking waaronder het 
opdrachtgeversplatform (OGP).

De deelnemers in de GR dragen bij aan de collectieve taken via een verdeelsleutel gebaseerd op 
aantal/soort bedrijven en aantal inwoners. De raming voor de beschikbare middelen voor 201 7 is 
gebaseerd op 201 6, gecorrigeerd voor tariefontwikkeling en efficiency target. Daarnaast is t.o.v 201 6 het 
totaal van collectieve taken verlaagd met het aandeel dat in 2016 opgenomen was voor de taken in het 
kader van SSiB (Samen sterk in het buitengebied). Het AB heeft voor 201 7 nog geen besluit genomen 
dienaangaande.

Baten * bedragen x 1C
NR POST Realisatie 201 5 2016 2017 2018 2019 2020

3 Collectieve taken
3.1 Inzet uren 396.272 414.239
3.2 Inzet midde le n (programmakoste n 7.1) 66.204 339.416

425.1 22
98.000

426.006 426.006 426.006
98.000 98.000 98.000

Totaal collectieve taken 462.475 753.655 523.1 22 524.006 524.006 524.006

Ontwerp begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
Z.39534/D. 1 34087 Pagina 16 van 44 2 maart 201 6



ONTWERP BEGROTING 2017 EN MEERJARENRAMING 201 8-2020 OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

3.4 Programmadeel IV: Intensiveringsbudget
Om wat betreft kwaliteit, innovatie, samenwerking en efficiency de doelstellingen uit het concernplan te 
bereiken zijn middelen noodzakelijk. Vanuit de budgetten voor voormalige VVGB-taken zijn tot en met 
201 7 door de gemeenten middelen in de vorm van een intensiveringsbudget ter beschikking gesteld om 
projecten die bijdragen aan het realiseren van deze doelstellingen mogelijk te maken.
Het AB heeft op 1 9 maart 201 5 besloten In te stemmen met het in de begroting 2016 en 2017 van de 
ODZOB opnemen van een intensiveringsbudget ten bedrage van C 292.760 per jaar, waarbij het AB jaarlijks 
separaat zal besluiten welke projecten vanuit dit budget dienen te worden gerealiseerd.
Door inzet van dit budget kan de ODZOB vergunningverlening, toezicht en handhaving verder 
professionaliseren,

De middelen voor 201 7 zijn gebaseerd op 201 6 en aangepast op de tariefsaanpassing en bezuinigings- 
/efficiencytaakstelling conform kadernota van 5% respectievelijk 3%.

Baten * bedragen x 1C
POST Realisatie 201 5 2016 2017 2018 2019 2020

Intensiveringsbudget
4.1 Inzet uren 319.821 292.760
4.2 Inzet midde len 9 0

298.979
0

0 0 0
000

Totaal intensiveringsbudget 319.830 292.760 298.979 0 0 0

Voor 201 8 en latere jaren is nog geen uitsluitsel m.b.t. de middelen ten behoeve van het 
intensiveringsbudget.
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4 Exploitatiebegroting
De begroting 201 7 heeft betrekking op de verwachte lasten en baten voor het kalenderjaar 201 7.

In de volgende paragrafen is een specificatie opgenomen van de lasten en baten van de exploitatie.
De lasten zijn onderverdeeld in kostensoorten hetgeen resulteert in een subtotaal van de lasten.
Vervolgens worden de materiële kosten opgevoerd die de ODZOB in het kader van de programmadelen 
maakt. In deze begroting betreft dat uitsluitend de materiele kosten voor de collectieve taken. De overige 
zijn resultaatneutraal aangezien deze één op één doorbelast worden aan de betreffende opdrachtgever. 
Aangezien deze budget neutrale kosten op dit moment door de ODZOB nog niet te ramen zijn, zijn deze 
niet in deze begroting opgenomen, terwijl ze te zijner tijd wel gemaakt zullen worden.

Bij de oprichting van de ODZOB in 201 3 heeft de dienst een efficiency/besparingstaakstelling van 3% per 
jaar meegekregen voor de jaren 2015, 2016 en 201 7. In paragraaf 5.10 is aangegeven dat voor 201 7 deze 
taakstelling gerealiseerd dient te worden door efficiencyverbetering. Dit heeft tot gevolg dat de 
werkprogramma’s, de werkzaamheden t.b.v. collectieve taken en intensiveringsbudget worden daartoe qua 
uren 3% verlaagd ten opzichte van de programma’s voor 2016. De opdrachten buiten de 
werkprogramma’s, zowel van deelnemers als van niet-deelnemers zijn ingeschat op basis van de meest 
recente inzichten.

De realisatie van de begroting inclusief de daarin verwerkte bezuinigingen voor 201 7 zal veel van de 
organisatie vergen. Van belang hierbij is het realiseren van de doelen opgenomen in het concernplan van 
de ODZOB, in het bijzonder een eenduidig en gelijkluidend uitvoeringsbeleid en de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van alle benodigde gegevens door middel van ICT-toepassingen. Dit is noodzakelijk om 
besparingen te realiseren door efficiënter werken, en kan alleen gerealiseerd worden als ODZOB en zijn 
deelnemers hierin gezamenlijk optrekken. Ook voor 2018 en latere jaren zijn er nog grote uitdagingen. Na 
medio 201 7 eindigt de afspraak om de garantiesalarissen aan de latende partijen door te belasten. Dit leidt 
tot hogere tarieven. Hier is aan de batenkant rekening gehouden.
Daarnaast is nog geen duidelijkheid over het intensiveringsbudget na 201 7. Dit heeft tot gevolg dat voor 
de jaren vanaf 2018 in paragraaf 4.3 rekeningresultaat taakstellingen opgenomen om aan te geven dat 
additionele middelen nodig zijn om de kosten van continue innovatie en verbetering te dekken.

4.1 Lasten
Bij de raming van de lasten voor begroting 201 7 is rekening gehouden met de inzichten volgens de 
begroting 201 6, de voorlopige realisatiecijfers 201 5 en de actuele inzichten omtrent de 
kostenontwikkeling.
De volgende aandachtspunten zijn van belang voor de interpretatie van de (vergelijkende) cijfers:

M Het 3% efficiency/bezuinigingstarget is in de begroting 201 7 verwerkt door het uitgangspunt dat 
werkprogramma’s, collectieve taken en intensiveringsbudget efficiënter uitgevoerd zullen worden 
zodat er 3% minder directe bezetting voor nodig is. De opdrachten buiten de werkprogramma’s 
zijn opgenomen volgens de laatste inzichten. Ook daar is de bezetting op aangepast. De mate 
waarin deze efficiencyverbetering gerealiseerd wordt, hangt voor een groot deel af van de mate 
waarin de deelnemers mogelijkheden scheppen voor het standaardiseren van processen en 
producten.

M In de begroting is nog rekening gehouden met één boventallige FTE.
M Met ingang van 201 6 zijn de posten voor huisvesting (huur en servicekosten) lager, daar de dienst 

sindsdien is gehuisvest in een goedkoper gebouw. Sinds 201 6 worden uitsluitend de kosten

Ontwerp begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
Z.39534/D. 1 34087 Pagina 18 van 44 2 maart 201 6



ONTWERP BEGROTING 2017 EN MEERJARENRAMING 201 8-2020 OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST-BRABANT

opgenomen die voor rekening van de ODZOB komen. In 201 5 werden naast de huisvestingskosten 
van de ODZOB ook die van het voormalig SRE opgenomen.

Verdere toelichting op de lasten wordt gegeven in hoofdstuk 5.
Onderstaand is een detailoverzicht van de kostenontwikkeling.
Lasten * bedragen x 1C

NR POST Realisatie 201 5 2016 2017 2018 2019 2020
1 PERSONEEL
1.0 Fte 177,6 169,8 167,8 167,8 167,8 167,8
1.1 Salariskosten 11.964.369 12.342.111 11.954.578 11.954.578 11.954.578 11.954.578
1.2 Opleidingskosten 133.832 172.700 240.000 240.000 240.000 240.000
1.3 Individueel loopbaanbudget CAR UWO art 17.3 0 77.300 0 0 0 0
1.4 Reis- en verblijfskosten 337.560 323.238 327.759 327.759 327.759 327.759
1.5 Overige personeelskosten 51.559 185.657 134.929 134.929 134.929 134.929
1.6 Inhuur 1.427.063 682.915 1.470.636 1.470.636 1.470.636 1.470.636

TOTAAL personeel 1 3.914.384 13.783.922 14.127.902 14.127.902 14.127.902 14.127.902
2 UITBESTEDING

Onderzoeken, advies
TOTAAL uitbesteding 224.420 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

3 KAPITAALLASTEN
3.1 Afschrijving gebouwen 77.749 0 30.516 30.516 30.516 30.516
3.2 Afschrijving vervoermiddelen 7.775 0 7.764 7.764 7.764 7.764
3.3 Afschrijving machines/apparaten/installaties 375.863 510.213 302.899 302.899 302.899 302.899
3.4 Afschrijving overige 12.651 0 89.608 89.608 89.608 89.608
3.6 Rente wegens externe financiering 14.344 30.000 22.000 22.000 22.000 22.000

TOTAAL kapitaallasten 488.382 540.213 452.787 452.787 452.787 452.787
4 ORGANISATIE KOSTEN
4.1 Telefonie (vast Z mobiel)
4.2 Printen / kopieren
4.3 ICT helpdesk / externe support
4.4 Automatisering / licenties / onderhoud
4.5 Kantoor / drukwerk / porto
4.6 Abonnementen / lidmaatschappen
4.7 Verzekeringen
4.8 Leaseauto's
4.9 Catering
4.10 Huur gebouw
4.11 Servicekosten pandgebonden (beheer)
4.1 2 Bijdrage aan SRE-(concern) investeringen
4.13 Uitbesteding salaris administratie
4.14 Overige kosten

127.454
86.046

112.412
305.148

36.813
49.236
26.936
23.591
62.595

648.594
250.952

35.175
86.904

119.500
40.000
92.000

379.300
41.500
50.950
24.200
22.600
40.000

265.000
175.800

0
40.000

9.000

105.000 
40.000 

1 1 3.000 
347.250

38.600
48.500
28.500
39.600 
7.000

215.699
170.084

0
40.000

8.320

105.000 
40.000 

1 1 3.000 
347.250

38.600
48.500
28.500
39.600 

7.000
215.699
170.084

0
40.000

8.320

105.000 
40.000 

11 3.000 
347.250
38.600
48.500
28.500
39.600 
7.000

215.699
170.084

0
40.000

8.320

5.1 Onvoorzien
TOTAAL onvoorzien

TOTAAL LASTEN (vóór programmakosten)
PROGRAMMA KOSTEN

75.000
0 75.000

16.479.042 15.773.985

75.000 75.000 75.000

7.1

7.2

Externe kosten t.b.v. collectieve taken en
intensive ringsbudget
Externe kosten t.b.v. opdrachten
TOTAAL programma kosten

TOTAAL LASTEN

66.213

1.199.805
1.266.017

17.745.059

339.416

PM
339.416

16.113.401

98.000

PM
98.000

16.030.243

98.000

PM
98.000

16.030.243

98.000

PM
98.000

16.030.243

105.000 
40.000 

1 1 3.000 
347.250

38.600
48.500
28.500
39.600 

7.000
215.699
170.084

0
40.000

8.320
TOTAA L organisatie koste n 1.851.856 1.299.850 1.201.553 1.201.553 1.201.553 1.201.553

5 ONVOORZIEN
75.000

75.000 75.000 75.000 75.000
15.932.243 15.932.243 15.932.243 15.932.243

98.000

PM
98.000

16.030.243

2.1 224.420 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

0

Opmerking:
De totale post afschrijvingen voor begroting 2016 getoond onder 3.3 afschrijving machines/apparaten/ installaties 
aangezien de detaillering van de afschrijving voor de nieuwe huisvesting nog niet beschikbaar was ten tijde van het 
opstellen van begroting 2016.

4.2 Baten
De baten uit werkprogramma’s zijn in de begroting 201 7 gebaseerd op de werkprogramma’s van 201 6. 
Deze zijn gecorrigeerd voor indexering en voor de efficiency/bezuinigingstaakstelling van 3%.
Voor verzoektaken buiten het werkprogramma is voor de gezamenlijke deelnemers een post opgenomen 
van C 1,88 mln. Deze is in lijn met de realisatie over 201 5 (circa C 2,0 mln.). De verwachte ontwikkelingen 
op het gebied van de omgevingswet, en de overtuiging dat het beleggen van meer taken bij de ODZOB
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kwaliteit en efficiencyvoordelen oplevert voor de deelnemers maakt dat dit waarschijnlijk een conservatieve 
schatting zal blijken te zijn. Dit brengt het totaal van basis en verzoektaken die ten behoeve van 
deelnemers uitgevoerd worden op C 1 3,6 mln.
Voor de collectieve taken en het intensiveringsbudget zijn de bedragen uit de voorgaande begroting 201 6 
gehanteerd en gecorrigeerd voor indexering en efficiency/bezuinigingstaakstelling. Daarnaast is de 
begroting voor collectieve taken verlaagd met het aandeel dat in 2016 was opgenomen voor SSIB taken.
Het AB heeft voor 2017 en latere jaren immers nog geen besluit genomen over SSiB.

De opdrachtverlening door niet-deelnemers neemt af. Hiervoor was in 2014 en 201 5 steeds een bedrag 
van C 2,4 mln. voorzien. De realisatie over 201 5 bedroeg C 1,4 mln. Voor 201 7 is in lijn met de realisatie 
over 201 5 begroot en is een post opgenomen van C 1,4 mln. Hoewel de omzet bij niet-deelnemers de 
afgelopen jaren steeds afgenomen is, verwacht de ODZOB nu dat deze zich stabiliseert op het huidige 
niveau. Mogelijkheden doen zich nog voor op het gebied van subsidies en in de vorm van opdrachten voor 
de overige OD’s.

Baten * bedragen x 1C
NR POST Realisatie 201 5 2016 2017 2018 2019 2020

1 Basist aken
1.1
1.2

Deelnemende gemeenten 3.01 2.623 3.440.599 3.230.31 8 3.237.039 3.237.039 3.237.039
Provincie Noord-Brabant 1.288.1 1 4 1.660.855 2.074.147 2.078.462 2.078.462 2.078.462
Totaal basistake n 4.300.737 5.101.455 5.304.464 5.31 5.501 5.31 5.501 5.31 5.501
Verzoektaken

2.1
2.2
2.3
2.4

Werkprogramma's deelnemende gemeenten 5.148.594
Werkprogramma Provincie Noord-Brabant 4.563.072
Deelnemers buiten werkprogramma's inclusief*
Overige opdrachtgevers 1.406.441
Totaal verzoektaken 11.118.107
Collectieve taken

2.952.787 3.211.055 3.217.736 3.217.736 3.217.736
3.011.286 3.371.052 3.378.066 3.378.066 3.378.066
1.689.178 1.885.327 1.889.250 1.889.250 1.889.250
1.990.764 1.402.000 1.404.917 1.404.91 7 1.404.91 7
9.644.01 5 9.869.434 9.889.969 9.889.969 9.889.969

3.1
3.2

Inzet uren 396.272 414.239 425.1 22 426.006 426.006 426.006
Inzet midde le n (programmakoste n 7.1) 66.204 339.416 98.000 98.000 98.000 98.000
Totaal collectieve taken 462.475 753.655 523.1 22 524.006 524.006 524.006
Intensiveringsbudget

4.1 Inzet uren 319.821 292.760 298.979 0 0 0
4.2 Inzet middelen 9 0 0 0 0 0

Totaal inte nsive ringsbudget 319.830 292.760 298.979 0 0 0
In rekening te brengen externe project kosten

5.1 In rekening te brengen externe project kosten 1.1 99.805 pm pm pm pm pm
Totaal in re kening te bre nge n exte rne project kosten 1.199.805

TOTAAL Baten uit opdrachten 17.400.954 15.791.885 15.996.000 15.729.476 15.729.476 15.729.476
7.1 Baten uit doorbelaste kosten 848.044 500.000 208.333 0 0 0
7.2 Ove rige bate n 39.286
TOTAAL Bat en1 18.288.285 16.291.885 16.204.333 15.729.476 15.729.476 15.729.476

Inclusief C 2.026.001, - opdrachten buiten werkprogramma's deelnemers

Opmerkingen:
De post 5.1 betreft de project gerelateerde externe kosten die de ODZOB maakt in het kader van specifieke opdrachten. 
Deze worden één op één in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Een voorbeeld hiervan is de uitbesteding van 
geluidsaneringstrajecten aan aannemers. Deze posten zijn resultaatneutraal voor de ODZOB, en vooraf nauwelijks te 
ramen. Daarom zijn deze kosten niet opgenomen in de begroting, ondanks dat er wel kosten gerealiseerd worden.
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4.3 Rekening resultaat
Het geraamde resultaat voor 201 7 toont een saldo van C 1 74.091,-. Dit positieve resultaat wordt 
veroorzaakt door de tariefopslag van C 1,- die gehanteerd is voor de opbouw van de algemene reserve. 
Volgens de huidige inzichten dient de opslag ook in 2017 gehanteerd te worden. Dit als gevolg van het feit 
dat het resultaat (en daarmee uiteindelijk ook de algemene reserve) over 201 6 waarschijnlijk circa C 
400.000,- lager uit zal uitvallen dan begroot. Dit in verband met het feit dat door de invoering van het 
individuele keuze budget de verplichting van vakantiegeld éénmalig moet worden ingeboekt.
Zonder deze opslag op het uurtarief zijn in de begroting 2017 de lasten gelijk aan de baten.
Met betrekking tot de meerjarenraming dient het volgende opgemerkt te worden:

» Het jaar 201 6 is nog opgevoerd conform begroting en toont nog een positief saldo van C
1 78.484,- Zoals bovenstaand werd toegelicht zal dit resultaat waarschijnlijk C 400.000,- lager 
worden als gevolg van de invoering van het individueel keuze budget. Hiervoor zal nog een 
begrotingswijziging ingediend worden.

» Het jaar 201 7 toont een positief saldo. De opbouw hiervan is in deze begroting uiteengezet.
» Voor de jaren 201 8 t/m 2020 is de begroting sluitend na opname van een taakstelling aan de

batenkant. Deze is noodzakelijk daar bij ongewijzigde omstandigheden de baten aanmerkelijk 
afnemen. Het intensiveringsbudget is toegekend tot en met 201 7 en is voor de periode daarna niet 
voorzien in de meerjarenraming van de baten.

Aangezien de maatregelen die getroffen moeten worden om de begroting sluitend te maken op dit tijdstip 
(bijna 2 jaar voor aanvang van de betreffende begrotingsjaren) nog niet geconcretiseerd zijn, is gekozen 
voor een taakstelling.
De ODZOB zal er evenals in voorgaande jaren ook in de jaren 201 8 en volgende al het mogelijke aan doen 
om de exploitatie sluitend te maken. Zowel aan de kostenkant als aan de batenkant zullen de 
mogelijkheden benut worden om de taakstelling te realiseren.

Aan de lastenkant wordt vanzelfsprekend gezocht naar verdere besparingen. Echter aangezien in begroting 
201 7 reeds forse besparingen zijn ingeboekt, de inzichten in de nieuwe huisvestingskosten nog prematuur 
zijn en de organisatie ook in 2018 en latere jaren nog de nodige inspanning zal moeten verrichten voor 
verdere ontwikkeling en innovatie zijn op voorhand geen verdere besparingstargets ingeboekt.
Mogelijk dat in de loop van 201 6 beter zicht komt op verdere besparingsmogelijkheden. Deze zullen dan 
in begroting 201 8 opgevoerd worden.

Aan de baten kant wordt eveneens gezocht naar mogelijkheden om het exploitatieresultaat te verbeteren.
In de meerjarenraming is voor de jaren 201 8 t/m 2020 enerzijds aangenomen dat de garantielonen niet 
langer vergoed worden en dat daardoor de tarieven zoals aangegeven in de kadernota met circa C 1,2 
zullen stijgen, anderzijds is de C 1,- opslag voor de opbouw van de algemene reserve niet langer 
gehandhaafd. Hierdoor is per saldo een zeer geringe tariefstijging van C 0,2 doorgevoerd. Dit alles op 
basis van prijspeil 201 7. Dat de baten na 2017 toch afnemen wordt veroorzaakt door het feit dat nog geen 
zicht is op het voortzetten van het intensiveringsbudget. Aangenomen is dat de organisatie zich ook in de 
jaren 201 8 t/m 2020 verder dient te ontwikkelen en te innoveren zijn aan de lastenkant de kosten hiervoor 
niet geschrapt voor deze jaren. Daarom zal ook gezocht moeten worden naar mogelijkheden om m.n. bij 
deelnemers extra baten te realiseren. Dit leidt tot de volgende taakstelling op het gebied van baten:
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Taakstelling baten * bedragen x 1C

2018 2019 2020

300.767 300.767 300.767

Bovenstaande leidt tot de volgende ontwikkeling van het rekeningresultaat:
Rekeningresultaat * bedragen x 1C

Compo nent Realisatie 201 5 2016 201 7 2018 2019 2020

Baten 18.288.285 16.291.885
Taakstelling baten incl.

16.204.333
incl.

15.729.476 15.729.476 15.729.476
300.767 300.767 300.767

TOTAAL Baten inclusief taakstelling 18.288.285 16.291 .885 16.204.333 16.030.243 16.030.243 16.030.243
Lasten 17.745.059 16.113.400
Taakstelling lasten incl.

16.030.243
incl.

16.030.243 16.030.243 16.030.243
000

TOTAAL Lasten inclusief taakstelling 17.745.059 16.1 1 3.400 16.030.243 16.030.243 16.030.243 16.030.243
TOTAAL Rekeningresultaat 543.226 178.484 174.091 0 0 0
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5 Toelichting op de lasten

5.1 Formatie
De formatie van de ODZOB is gebaseerd op de bezetting die benodigd is voor de realisatie van de 
geraamde omzet. Aan de hand van deze baten is het benodigde aantal uren vastgesteld. Deze uren zijn op 
basis van de norm van 1.340 declarabele uren per fte omgerekend naar de benodigde fte’s in het primaire 
proces. Tenslotte is op basis van deze benodigde fte’s in het primaire proces de benodigde overhead 
normatief bepaald aan de hand van een percentage van 25 van de functies primaire proces.
Dit resulteert in de volgende formatie opbouw:

B Functies primaire proces 
B Functies overhead normatief (2 5%) 
B Totaal

1 29,9 fte 
32,5 fte 

1 62,4 fte

De overhead functies hebben betrekking op:
B Management 
B Coördinatie
B Management ondersteuning (secretariaat)
B Ondersteunende diensten (o.a. ICT, P&O, Financiën)

Deze formatie van 1 62,4 fte is in de begroting als volgt voorzien:
B Vaste en tijdelijke aanstelling: 1 52,1 fte
B Inhuur 10,3 fte

Naast deze formatie is 5,4 extra inhuur voorzien. Dit o.a. ter compensatie van:
B Ter compensatie van mismatch 2 fte
B I.v.m. andere invulling helpdesk (eigen personeel i.p.v. uitbesteed) 1 fte
B I.v.m. moeilijk te plaatsen/ in te zetten boventallige 1 fte
B Overig (o.a. effect generatiepact, 50% werken, 70 % betalen) 1,4 te

Dit brengt de totale raming voor inhuur op 1 5,7 fte. Deze raming is in lijn met de realisatie over de 
afgelopen jaren (201 4: 1 2 fte inhuur, 2015: 1 8,3 fte inhuur). Tevens wordt met deze raming invulling 
gegeven aan het streven van de ODZOB om een flexibele schil van 20% van het totale personeelsbestand te 
creëren. De voor 201 7 begrote fte’s resulteren in een flexibele schil van 9,3%.

5.2 Personeelskosten
De post personeelskosten bestaat uit vijf onderdelen: Salarissen, Opleidingen, reis- en verblijf, overige en 
ten slotte inhuur. Voorgaande jaren was er sprake van een zesde post, t.w. het individuele loopbaanbudget 
dat opgevoerd was in het kader van de cao-afspraken
Ondanks dat het aantal begrote fte’s is gedaald ten opzichte van begroting 2016 is het totaal geraamde 
bedrag voor personeelskosten gestegen met C 0,34 mln.
Ten opzichte van begroting 201 6 toont de post salaris een daling van C0,4 mln.

De post salarissen bedraagt C 11,9 mln. Bij de salarissen is rekening gehouden met daling van de kosten 
als gevolg van een lagere bezetting van medewerkers met een vast of tijdelijk dienstverband. Daarnaast is 
rekening gehouden met een stijging van de kosten als gevolg van toe te kennen periodieken en 
uitlooprangen. Tevens is rekening gehouden met een cao-verhoging conform begroting 201 6. Daarmee 
komt de totale loonstijging per fte in lijn met de in de kadernota opgenomen indexering. Mogelijk blijkt in
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de loop van 201 6 dat de cao-stijging in 201 6 en wellicht in 2017 hoger is dan begroot. Op dat moment zal 
geanalyseerd moeten worden of de ODZOB deze stijging op kan vangen door elders nog 
besparingsmogelijkheden te zoeken dan wel dat een begrotingswijziging noodzakelijk is. De salariskosten 
zijn inclusief de aan latende partijen door te belasten garantielonen. Deze doorbelasting is voorzien onder 
de baten.

Voor de post opleidingskosten is circa 2% van de loonsom aangehouden. Dit is in lijn met het totaal van de 
posten opleidingen en individueel loopbaanbudget in begroting 2016. Deze laatste post is niet meer in de 
cao opgenomen en daarom niet meer separaat getoond.
Reiskosten bestaan uit kosten woon-werkverkeer en dienstreizen. Voor deze kosten is een raming 
opgesteld op basis van de ervaringscijfers over 201 5. De realisatie op deze kostenposten zal afhangen van 
het vervoersplan en de uiteindelijke consequenties van de nieuwe locatie van huisvesting. Vooralsnog zijn 
de invloeden van beide factoren nog niet bekend en dus nog niet opgenomen in deze begroting.

Onder overige personeelskosten zijn onder andere de volgende posten opgenomen: arbo, consumpties, 
collectieve ongevallenverzekering, personeelsbijeenkomsten en flexibel belonen. Op basis van de 
realisatiecijfers van 2015 is de raming voor 201 7 gemaakt. Op basis hier van wordt een verlaging ten 
opzichte van de begroting 201 6 verwacht van circa C 0,05 mln.

Onder de post inhuur zijn zowel de kosten opgenomen voor de geraamde inhuur van 1 5,7 fte.

5.3 Uitbesteding
Deze post heeft betrekking op extern onderzoek en advies op het gebied van personele en juridische 
aangelegenheden, communicatie en het uitvoeren van kwaliteitsonderzoek. Tevens zijn de kosten van de 
accountant hier voorzien. De realisatiecijfers over 201 5 laten een vertekend beeld zien aangezien hier een 
aanzienlijke eenmalige post in het kader van de verhuizing in is opgenomen. Voor 2016 en 201 7 wordt het 
niveau aangehouden dat volgens de huidige inzichten het structurele niveau is.

5.4 Kapitaallasten
Deze post bestaat uit twee componenten: afschrijvingen en rente. De afschrijvingscomponent is voor 201 7 
lager geraamd dan voor begroting 2016. Een aantal activa zijn in de loop van 201 7 geheel afgeschreven. 
Hiervoor worden in de investeringsbegroting vervangingsinvesteringen voorzien. Echter voor de 
geactiveerde initiële projectkosten die gemaakt zijn bij de oprichting van de dienst wordt geen vervanging 
voorzien, waardoor de afschrijvingscomponent voor 201 7 lager is dan die voor 201 6.
Er zijn rentekosten geraamd in verband met de aangetrokken lange termijn lening en rekening courant bij 
BNG.

5.5 Organisatiekosten
Deze kosten hebben betrekking op de volgende onderwerpen: 

M telefonie;
M kopiëren/printen;
M ICT helpdesk;
M automatisering/licenties/onderhoud;
M kantoorbenodigdheden/porto/drukwerk;
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M verzekeringen;
M leaseauto's;
M catering/restauratieve voorzieningen;
M huur gebouw;
M servicekosten gebouw: schoonmaak/beveiliging/onderhoud;
M uitbesteding salarisadministratie.

De totale post laat een daling zien ten opzichte van de begroting 201 6 van C 0,1 mln.
Naar aanleiding van de bevindingen over 201 5 en de kennis omtrent de nieuwe contracten voor 
huisvesting en facilitaire diensten zijn er wijzigingen aangebracht ten opzichte van de begroting 201 6.

5.6 Onvoorzien
De post onvoorzien is verlaagd en vastgesteld op C 0,075 mln.

5.7 Project en programmakosten
Voor interne projecten die ten laste gaan van productieve uren zijn in deze begroting geen additionele 
middelen voorzien. Waarschijnlijk dient daar wel in voorzien te worden zodra de organisatie gekort wordt 
op het intensiveringsbudget. Organisatieontwikkeling op het gebied van kwaliteit, innovatie en 
ontwikkeling blijft altijd nodig en vergt altijd inspanningen.
Voor externe kosten voor de programmadelen is een post van C 98.000 opgenomen. Deze post betreft de 
materiële kosten die gemaakt worden in het kader van de collectieve taken.
Indien er materiële kosten voor projecten van opdrachtgevers gemaakt worden, zullen deze hier 
verantwoord worden. Een voorbeeld is de uitbesteding van geluidsaneringsprojecten aan aannemers.
De post externe programmakosten betreft kosten die één op één doorbelast worden aan de 
opdrachtgevers en daarmee voor de ODZOB budget-neutraal zijn. Dit verklaart tevens het grote verschil 
met de realisatiecijfers over 201 5. Het verschil met begroting 201 6 is te verklaren uit het feit dat voor 
201 6 door het AB besloten is dat de SSiB taken uit de collectieve middelen gefinancierd dienen te worden. 
Deze zijn in de begroting als externe kosten voorzien. Voor 2017 is nog geen besluit genomen.

5.8 Btw
Alle bedragen zijn exclusief btw. Voor taken die de ODZOB verricht in het kader van de overheidstaak van 
de deelnemers zal de ODZOB geen btw rekenen over zijn diensten, uitsluitend de door de ODZOB zelf 
betaalde btw wordt in het kader van artikel 11.1.u van de Wet Omzetbelasting doorgeschoven naar de 
deelnemers (het betreft hier de zogenaamde doorschuif btw). Taken die de ODZOB verricht in het kader 
van een ondernemersactiviteit van de deelnemer zullen met btw belast worden.

5.9 Prijspeil
De bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2017. De meerjarenraming is weergegeven in constante prijzen. 
Conform de uitgangspunten van de kadernota zijn de volgende indices (ten opzichte van 2016) 
gehanteerd:

M Loonindex 
M Prijsindex 
M Index tarieven

2,3 % 
0,9 %
2,02 %
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5.10 Taakstellende bezuiniging 2017

Realisatie van de efficiency/bezuinigingstaakstelling
Bij de oprichting is de ODZOB een bezuinigings/efficiencytarget van 3% per jaar voor de jaren 201 5, 2016 
en 2017 opgedragen. In begroting 2017 is voorzien dat deze bezuiniging als volgt wordt gerealiseerd:

M door efficiënter werken zullen minder uren (3%) per product nodig zijn. Dit leidt niet tot
tariefsverlaging, maar wel tot minder kosten (immers minder loonkosten). In verband hiermee zijn 
de werkprogramma’s 201 6 die de basis vormen voor de begroting van de opdrachtverlening per 
deelnemer met 3% verlaagd.

Invloed van de efficiency/bezuinigingstaakstelling op de werkprogramma’s van de deelnemers:
De invulling voor 201 7 komt tot uitdrukking wanneer de werkprogramma’s 201 6 vergeleken worden met 
in de begroting 201 7 voor de diverse deelnemers opgenomen ramingen. De bedragen van de 
werkprogramma’s 201 6 zijn verlaagd met 3% en vervolgens verhoogd met de tariefstijging zoals 
aangegeven in paragraaf 6.11.

Voorwaarden voor realisatie van de efficiency/bezuinigingstaakstelling
Zoals aangegeven is voor een deel van de besparing als gevolg van efficiencyverbetering medewerking van 
de deelnemers vereist. Het realiseren van een verlaging van het aantal benodigde uren per product en 
effectiever werken hangt immers samen met factoren waarin de deelnemers bepalend zijn.
Daarbij dient gedacht te worden aan:

M gestandaardiseerde producten;
M gestandaardiseerde processen;
M een optimale procesflow;
M handhaving digitaal ondersteund;
M digitaal werken in één systeem;
M gelijksoortig werk gecombineerd.

Deze efficiency/bezuinigingstaakstelling is opgenomen in deze begroting ondanks dat de ODZOB een deel 
van deze besparingen (met name de efficiencyverbetering) niet zelfstandig kan realiseren.
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6 Toelichting op de baten

6.1 Algemeen
Baten bestaan uit de vergoeding die opdrachtgevers betalen voor de activiteiten die de ODZOB voor hen 
uitvoert. Deze activiteiten worden in de vorm van producten en diensten in opdracht gegeven aan de 
ODZOB. In de eerste jaren en zo ook in dit begrotingsjaar worden de baten bepaald door het werkelijk 
aantal gerealiseerde uren af te rekenen tegen het eerder genoemde product-uurtarief.

6.2 Productencatalogus en productprijzen
In een productencatalogus zijn de door de ODZOB te leveren producten en diensten omschreven. Voor elk 
van deze producten en diensten is bepaald welke mix van input van deskundigheid vereist is voor de 
realisatie hiervan. Op basis van deze mix en de bijbehorende tarieven van de medewerkers die deze 
deskundigheid bezitten is per product of dienst een uurtarief vastgesteld. Voor enkele producten en 
diensten zijn vaste prijzen vastgesteld.

6.3 Programmadelen
De activiteiten van de omgevingsdienst zijn onderverdeeld in 4 programmadelen: 

M basistaken;
M verzoektaken;
M collectieve taken;
M intensiveringsbudget.

6.4 Basistaken
De basistaken dienen op grond van de packagedeal IPO/VNG/ministerie te worden ingebracht bij de 
ODZOB. De omvang van het te verrichten werk is bepaald aan de hand van de door de deelnemers 
ingediende werkprogramma’s 2016 en vervolgens gecorrigeerd voor de tariefsaanpassing van +5% (zie 
paragraaf 6.11) en voor de efficiency/ besparingstaakstelling van min 3% (zie paragraaf 5.1 0). Voor een 
drietal deelnemers was nog geen werkprogramma beschikbaar, hier is in plaats van dit werkprogramma de 
begroting 201 6 als uitgangspunt genomen).
Ten opzichte begroting 201 6 is op basis van bovenstaande een geringe toename te verwachten van het 
totaal van de basistaken en bedraagt dit totaal C 5,3 mln..

6.5 Verzoektaken
Deze taken worden ingebracht door zowel deelnemers als niet-deelnemers. De verzoektaken van 
deelnemers zijn geraamd door de in de werkprogramma’s 201 6 opgenomen opgaven te corrigeren voor de 
tariefsaanpassing van 5% (zie paragraaf 6.11) en voor de efficiency/besparingstaakstelling van - 3% (zie 
paragraaf 5.10). Evenals bij de basistaken is voor een drietal deelnemers wegens ontbreken van een 
werkprogramma, de begroting 2016 als basis genomen. Evenals voorgaande jaren is ook in de begroting 
201 7 is naast de verzoektaken binnen de werkprogramma’s voor het totaal van de deelnemers een post 
opgenomen voor aanvullende verzoektaken die de deelnemers buiten de werkprogramma’s om bij de 
ODZOB in opdracht zullen geven. Deze post is geraamd op C 1,88 mln. Hoewel deze raming hoger is dan 
voorzien in begroting 201 6 lijkt dit op basis van de realisatie 201 5 een voorzichtige schatting. Daarmee
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stijgt de omvang van de verzoektaken van deelnemers t.o.v. begroting 201 6 met circa C 0,8 mln. en 
bedraagt het totaal van verzoektaken voor de deelnemers in begroting 8,46 mln. Voor de niet deelnemers 
wordt ten opzichte van begroting 201 6 een afname van de verzoektaken verwacht van C 0,6 mln. Hiermee 
komt de raming van verzoektaken en basistaken nagenoeg overeen met de uitgangspunten uit de 
kadernota en bedraagt deze in totaal C1 5,1 7 mln. Ten opzichte van C 14,7 mln. in begroting 201 6 en C 
1 5,4 mln. realisatie in 201 5 lijkt dat een haalbare raming.

6.6 Collectieve taken
Voor dit programmadeel is C 523.1 22,- opgenomen. Daarmee is deze post voortgezet op het 
oorspronkelijke niveau van begroting 201 6 en gecorrigeerd voor de tariefsaanpassing van 5% (zie 
paragraaf 6.11) en voor de efficiency/besparingstaakstelling van - 3% (zie paragraaf 5.1 0). Het extra 
budget voor SSiB taken die het AB voor 201 6 heeft toegekend is niet voortgezet in 201 7 en volgende jaren. 
Hierover dient het AB nog een besluit te nemen. De middelen voor collectieve taken zullen gedeeltelijk in 
de vorm van uren en gedeeltelijk in de vorm van externe kosten besteed worden.

6.7 Intensiveringsbudget
Het AB heeft op 1 9 maart 201 5 besloten In te stemmen met het in de begroting 2016 en 2017 van de 
ODZOB opnemen van een intensiveringsbudget ten bedrage van C 292.760 per jaar, waarbij het AB jaarlijks 
separaat zal besluiten welke projecten vanuit dit budget dienen te worden gerealiseerd. Voor 201 7 is dit 
bedrag gecorrigeerd voor de tariefsaanpassing van 5% (zie paragraaf 6.11) en voor de 
efficiency/besparingstaakstelling van - 3% (zie paragraaf 5.10).
Door inzet van dit budget kan de ODZOB vergunningverlening, toezicht en handhaving verder 
professionaliseren en innoveren.

6.8 In rekening te brengen externe projectkosten
De ODZOB maakt in het kader van de opgedragen projecten materiele of externe kosten die direct aan 
dergelijke projecten gerelateerd zijn. Deze kosten worden één op één bij de opdrachtgevers in rekening 
gebracht. Op deze post worden deze opbrengsten verantwoord. Te denken valt bijvoorbeeld aan de kosten 
voor geluidsaneringsprojecten die bij aannemersbedrijven uitbesteed worden.
Aangezien dit bedrag op voorhand niet te bepalen is en aangezien dit resultaatneutraal is voor de ODZOB, 
is hier een p.m. post opgevoerd.

6.9 Baten uit doorbelaste kosten
De baten betreft de doorbelasting van garantielonen aan de latende partijen. In begroting 201 6 werden 
deze garantielonen nog over het hele jaar doorbelast. Begroting 2017 is gebaseerd op het uitgangspunt 
dat het SBK geldig is tot 1 juni en dat de doorbelasting van garantielonen dienovereenkomstig tot die 
datum plaats zal vinden.

6.10 Omvang van de deelprogramma’s
Voor 201 7 leidt dit tot de volgende omvang van de verschillende deelprogramma’s:
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Baten naar deelprogramma

Deelprogramma
Begroting 201 7

Bedrag Aantal uren Externe kosten

Basistaken 5.304.464 58.087 0

Verzoektaken 9.869.434 108.075 0
SUBTOTAAL 1 5.1 73.899 166.162 0
Collectieve taken 523.122 4.655 98.000

Intensiveringsbudget 298.979 3.274 0

Tariefopslag ter opbouw algemene reserve incl. n.v.t. n.v.t.
TOTAAL Baten uit opdrachten 15.996.000 174.091 98.000

In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de bijdrage per opdrachtgever.

Begroting 201 6

5.101.455 
9.644.015

14.745.470
753.655
292.760

incl.
15.791.885

* bedragen x 1C

Realisatie 201 5

4.300.737
11.118.107
15.418.844

462.475
319.830

incl.
16.201.150

6.11 Kosten en uurtarief 2017
Uit de exploitatiebegroting zijn gemiddelde kosten per fte en gemiddelde uurtarieven af te leiden. Deze
zijn hieronder weergegeven:

u Kosten 201 7 C 1 6.030.243
a Dekking uit programmakosten en doorbelaste garantielonen C 306.333
a Kosten 201 7 na dekking uit programmakosten en doorbelasting C 1 5.723.91 0
a Declarabele uren 1 74.091
a Gemiddeld uurtarief (exclusief C 1 tariefopslag ter opbouw algemene reserve) C 90,32
a Opslag t.b.v. opbouw algemene reserve C 1 ,-
u Totaal inclusief opslag C 91,32

Aangezien in 201 6 als gevolg van de invoering van het individueel keuze budget een voorziening 
opgevoerd dient te worden voor de verplichting van vakantiegeld jegens het personeel, zal het resultaat 
over 201 6 (en daarmee ook de algemene reserve ultimo 201 6) C 0,4 mln. lager zijn dan in de huidige 
begroting is voorzien. Daarom kan de tariefopslag van C 1,- voor de opbouw van de algemene reserve nog 
niet vervallen. Zie hiervoor ook paragraaf (8.2.2)

De ontwikkeling van het tarief t.o.v. 2016 is als volgt te verklaren:

a Verkooptarief begroting 201 6 C 86,71
a Garantielonen slecht gedurende 5 maanden door te belasten, waardoor

circa C 0,3 mln. meer verdisconteerd dient te worden in het tarief C 1,71
a Afname workload leidt tot iets hogere overhead per uur C 0,52
a Boventallige niet productief C 0,57
a Indexering lonen en overige kosten (2,02%) C 1,81
a Subtotaal C 91,32

De ODZOB hanteert deskundigheidsgebonden uurtarieven. De uurtarieven zijn all-in (personeel, personele 
overhead en overige exploitatiekosten).

In het werkprogramma bepalen de opdrachtgevers de aan de ODZOB op basis van facturering toekomende 
middelen. In het werkprogramma geeft een opdrachtgever aan welke producten en diensten worden 
afgenomen van de ODZOB. Daarnaast wordt de geplande urenafname per product of productcategorie 
geraamd.
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Om de omvang te kunnen bepalen hanteert de ODZOB een uurtarief per product. Dit tarief per product is 
samengesteld uit een verdeling van deskundigheden die aan het product werken. Deze verdeling van 
deskundigheden is gebaseerd op de normen van landelijke kwaliteitscriteria.
In de opgestelde producten- en dienstencatalogus is per onderdeel een inschatting gemaakt van de 
benodigde inzet van verschillende functies met bijbehorende kwaliteiten.

7 Investeringen

7.1 Investeringsruimte

Onderstaande tabel geeft een inzicht in de besteding van de diverse investeringskredieten.
De besteding van het budget dat beschikbaar is gesteld in 201 5 ijlt iets na. De belangrijkste reden hiervoor 
is het feit dat een deel van de investering voor de verhuizing pas in 201 6 tot daadwerkelijke betaling leidt. 
Ook zijn er nog enkele kleinere posten die pas later in opdracht gegeven konden worden. De 
realisatiecijfers van 201 5 zijn gecorrigeerd voor de investeringsbijdrage van de verhuurder.
Voor begroting 201 7 is een investeringspost van C 800.000,- opgenomen. Als gevolg van het feit dat een 
deel van de activa in de loop van 201 7 geheel afgeschreven zal zijn, blijven de kapitaallasten ook met dit 
investeringsbedrag onder het niveau van 201 6 en binnen de eerdere opgestelde meerjarenraming. Deze 
investeringsruimte is niet alleen nodig voor de eventuele vervanging van een deel van de activa die in de 
loop van 201 7 geheel afgeschreven zijn, maar ook voor de investeringen die voortvloeien uit de in 
paragraaf 8.5.3 benoemde ontwikkelingen op het gebied van ICT.

Hoewel er op dit moment nog geen concrete investeringsplannen voor 201 7 beschikbaar zijn, is het nu al 
wel duidelijk dat verdere optimalisatie van interne processen, en de verdere informatie-uitwisseling en 
informatie-integratie tussen ODZOB, deelnemers en andere ketenpartners aanzienlijke consequenties zal 
hebben voor de ICT-systemen. Beoogd wordt om samen met de deelnemers in de ODZOB projecten te gaan 
starten waarin gezamenlijk naar de beste oplossing in de regio Zuidoost-Brabant wordt gezocht. Ook zal 
samen met de beide andere Brabantse omgevingsdiensten een lange termijnvisie ontwikkeld worden voor 
samenwerking op het gebied van ICT en informatievoorziening. In het najaar van 201 6 zal hiervoor een 
stappenplan met kostenraming worden geleverd, waar in 201 7 rekening gehouden moet worden met 
investeringen voor nieuwe systemen. De benodigde investering hangt af van de keuzes die gemaakt 
worden op het gebied van systemen, mogelijke samenwerking met andere overheden en doorlooptijd.

Investeringskrediet * bedragen x 1C

Begrotingsjaar Besteding
kredietaanvraag 201 5 2016 2017 Totaal

2015 571.166 103.834 675.000

2016 198.000 198.000

2017 800.000 800.000

Totaal 571.166 301.834 800.000
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8 Paragrafen

8.1 Lokale heffingen
De ODZOB is door de provincie Noord-Brabant gemandateerd om de leges te heffen. De inning vindt plaats 
door het bevoegd gezag, in casu de provincie. Evenals vorig jaar is uitgangspunt voor begroting 2017 dat 
het innen van leges steeds belegd is bij de verantwoordelijke opdrachtgever. In de begroting 201 7 is geen 
rekening gehouden met het eventueel onderbrengen van deze taken bij de ODZOB.

8.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

8.2.1 Inleiding
In de Financiële Verordening Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 201 3 is geregeld dat de kaders voor het 
financieel risicomanagement, het opvangen van risico’s door verzekeringen, voorzieningen, het 
weerstandsvermogen en de gewenste weerstandscapaciteit dienen te worden vastgelegd in een nota 
“weerstandsvermogen en risicomanagement”. Deze nota is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen 
Bestuur op 1 2 december 201 3.

Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten laat gemeenten, provincies en 
gemeenschappelijke regelingen vrij in het inkleuren van de begrippen risico, weerstandscapaciteit en 
weerstandsvermogen. Deze organisaties, waaronder ook de ODZOB, dienen zelf risico’s en de 
weerstandscapaciteit in beeld te brengen.

8.2.2 Weerstandsvermogen 

Bufferfunctie/egalisatiefunctie
In artikel 30 lid 4 van de GR is ten aanzien van een negatief resultaat het volgende bepaald:
“Het algemeen bestuur kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde negatieve resultaten geheel of 
ten dele:
a. Af te boeken van reserves, voor zover aanwezig;
b. Ten laste te brengen van de deelnemers naar rato van ieders afname ^omzet) in het jaar waarop 
de jaarrekening betrekking heeft.”
Dit betekent dat elke deelnemer naar proportie van zijn omzet deelneemt in bovengenoemde risico’s.
In beginsel hoeft de ODZOB niet zelf te beschikken over een buffer om financiële risico’s op te vangen. Er 
kan immers een beroep gedaan worden op de deelnemers. Dit is evenwel vanuit praktisch oogpunt niet 
gewenst. Een negatief exploitatieresultaat zou steeds bij de deelnemers tot begrotingsoverschrijding dan 
wel begrotingswijziging met alle vertraging en verstoring van dien leiden.
Om adequaat en effectief te kunnen reageren op de financiële risico’s zal de ODZOB moeten beschikken 
over een financiële buffer die dienst doet als een “egalisatiereserve”. Hierdoor is de ODZOB in staat om 
risico’s (binnen de door de deelnemers vooraf gestelde kaders) zelf op te vangen zonder dat dit leidt tot 
verstoring bij de deelnemers.

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit wordt gedefinieerd als de middelen en mogelijkheden waarover de ODZOB kan 
beschikken om niet begrote kosten te dekken. Het is een buffer om er voor te zorgen dat de 
organisatiedoelstellingen niet in gevaar komen, als risico’s werkelijkheid worden.
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Conform de uitgangspunten van de nota “weerstandsvermogen en risico management”, rekent de ODZOB 
alleen de algemene reserve tot de weerstandscapaciteit.

Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen is de verhouding tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de risico’s 
(benodigde weerstandscapaciteit) die de ODZOB loopt. Voor het beoordelen van het weerstandsvermogen 
is inzicht nodig in zowel de omvang en de achtergronden van de mogelijke risico’s als ook in de 
beschikbare weerstandscapaciteit.

De ratio tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit (op basis van geïnventariseerde 
risico’s) geeft een indruk van het weerstandsvermogen van de ODZOB.

Beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen = -------------------------------------------------

Benodigde weerstandscapaciteit

Als norm voor het weerstandsvermogen wordt volgens de nota “weerstandsvermogen en risico 
management” een ratio tussen 1,0 en 1,4 gehanteerd. Inmiddels heeft het AB in de vergadering van 26 
november ingestemd met de kadernota waarin een ratio van 1,0 werd voorgesteld.

Algemene reserve
Op basis van de risico-inventarisatie die de ODZOB heeft gemaakt (zie volgende paragraaf), is aan de hand 
van bovengenoemde ratio voor het weerstandsvermogen de streefwaarde voor de beschikbare 
weerstandscapaciteit ^algemene reserve) bepaald op C 1,26 mln.
In deze paragraaf wordt uiteengezet hoe de algemene reserve zich ontwikkelt t.o.v. deze streefwaarde. De 
algemene reserve bedraagt ultimo 201 5 C 0,61 mln. De voorlopige cijfers van 201 5 tonen een resultaat 
van circa C 0,54 mln. waarbij het voornemen bestaat om hiervan C 0,06 toe te voegen aan de 
bestemmingsreserve personele kosten en C 0,48 mln. aan de algemene reserves. De huidige stand van 
begroting 201 6 toont een resultaat van C 0,18 mln. Echter in begroting 2016 is nog geen rekening 
gehouden met het éénmalig effect van de invoering van het individuele keuze budget. Als gevolg hiervan 
dient de ODZOB in 201 6 een voorziening op te bouwen voor de verplichting van het vakantiegeld ultimo 
201 6. Voor deze kostenverhoging dient nog een begrotingswijziging van C 0,4 mln. ingediend te worden 
Volgens deze aannames en inzichten bereikt de ODZOB het streef niveau van de algemene reserve nog niet
in 201 7:
Algemene reserve per ultimo 201 5 C 0,61 mln.
Voorgenomen winstbestemming 201 5 C 0,48 mln.
Resultaat 201 6 volgens actuele begroting C 0,18 mln.
Nog in te dienen begrotingswijziging i.v.m. invoering individueel keuze budget -C 0,4 mln.
Totaal C 0,87 mln.

Om de streefwaarde voor de algemene reserve te bereiken dient de opslag op de verkooptarieven ook 
gedurende 201 7 nog toegepast te worden.
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8.2.3 Risicomanagement
Risicomanagement is het effectief omgaan met de kansen en bedreigingen die de realisatie van de 
organisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden. Hiervoor is het van belang dat er een continu proces wordt 
ingericht van identificeren, prioriteren en beheersen.

Hierdoor kunnen goed onderbouwde keuzes gemaakt worden met betrekking tot:
M Welke risico’s gedragen kunnen worden?
M Welke beheersmaatregelen kunnen getroffen worden?
M Welke middelen moeten, ter afdekking van risico’s, gereserveerd worden?

De wijze waarop met risico’s wordt omgegaan kent de volgende alternatieven:
M Vermijden (bijvoorbeeld: stoppen met bepaalde activiteiten)
M Beheersen (bijvoorbeeld: maatregelen treffen door processen, procedures of organisatiecultuur aan 

te passen)
M Overdragen (bijvoorbeeld: verzekering afsluiten of activiteit uitbesteden)
M Accepteren

Verzekerde risico’s
De ODZOB heeft een aantal risico’s overgedragen door de volgende verzekeringen af te sluiten:

M Aansprakelijkheid bedrijven (Dekking voor Personen- en zaakschade voor een bedrag van 
maximaal C 5 mln. per aanspraak, gelimiteerd tot C 10 mln. per verzekeringsjaar. Dekking 
vermogensschade maximaal C 5 mln. per aanspraak, gelimiteerd tot C 10 mln. per 
verzekeringsjaar.2 50.000 per aanspraak)

M Goed werkgeverschap (Dekking C 2.500.000 per aanspraak)
M Computerverzekering 
M Inboedelverzekering 
M Reconstructie administratie

Risico’s
Het management van de ODZOB heeft in de loop van 201 5 met behulp van een externe adviseur de risico’s 
waaraan de ODZOB is blootgesteld geïnventariseerd. Tevens heeft het management in het kader van de 
opstelling van begroting 201 7 onlangs deze inventarisatie op actualiteit getoetst. De uitkomsten van de 
inventarisatie zijn weergegeven in de tabel op de volgende pagina. In deze tabel zijn alle risico’s 
opgenomen die niet binnen de normale bedrijfsvoering opgelost kunnen worden (dit zijn in de 
gehanteerde methodiek alle risico’s met een score groter dan 6). Opgemerkt dient te worden dat de tabel 
inzicht geeft in de verwachtingswaarde van de risico’s. Wanneer een risico zich daadwerkelijk voordoet zal 
het effect groter zijn dan de verwachtingswaarde, de waarde waarin de kans dat het verschijnsel zich 
voordoet is verrekend.
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Samenvatting geïnventariseerde risico's ODZOB
Beheersmaatregel

dassificerinq 4) verwachting

waarde in C1)kan; 2) effect in e 3) scorť
a. Strategische risico’s

1.1 Bezuinigingen gemeentes en provincie weke leiden tot een om zet verlaging.

In algem ene zin zal dit risico moeten 
worden opgevangen dooreen 
aanpassing in de werkorganisatie 
(bezuiniging, om buiging, nieuwe om zet) 
voorde daarop volgende 
begrotingsperiode. Korte termijn 
frictiekosten zouden opgevangen moeten 
kunnen worden vanuit het 
weerstandsverm ogen.

4096 1.662.500 12 665.000

1.3 Mutatie in werk, bijvoorbeeld taken Wbb Į deregulering f lokaal beleid; t.z..t Om gevingswet

Deelnem ers d.m.v. goede comm unicatie 
overtuigen van de consequenties 
dergelįjke situaties; en zorgen dat 
capaciteit aangepast kan worden door te 
werken met flexibele scNI.

4096 250.000 6 100.000

1.6 Verlies takenpakket aan kleine samenwerkingsverbanden en andere concurrenten

In algem ene zin zal dit risico moeten 
worden opgevangen dooreen 
aanpassing in de werkorganisatie 
(bezuiniging, ombuiging, nieuwe om zet) 
voorde daarop volgende 
begrotingsperiode. Korte termijn 
frictiekosten zouden opgevangen moeten 
kunnen worden vanuit het 
weerstandsverm ogen.

4096 1.000.000 12 400.000

2 Niet realiseren van doelstellingen efficiency, standaardisatie, uitvoeringsbeleid, uniformiteit

Helder com m uniceren van de behoeften
en voorwaarden voor succes, en de 
deelnem ers d.m.v. goede com m unicatie

6096 800.000 12 480.000

b. Informatie risico’s
c. lm ago/politieke risico’s
d. Materiële risico’s
e. Procedure risico’s
f. Aansprakelijkheidsrisico’s

8.1 Fouten in oude dossiers

Verantwoordelijkheid voor de 
overgedragen dossiers en dus ook voor 
eventuele fouten daarin berusten bij de 
organisatie waar de fouten gemaakt zijn. 
Eventuele schade daar verhalen.

4096 100.000 6 40.000

8.2 Optreden personeel

Belangrijk is m et nam e de zorg voor het 
kapitaal van de ODZOB dat bestaat uit 
deskundige m edewerkers. Strategische 
personeelsplanning, individuele 
begeleiding personeel en voldoende 
aandacht voor met name opleidingen.
Ook met betrekking tot communicatie en 
integriteit.

4096 100.000 6 40.000

g. Financiële risico’s

9.1 Kostenontwikkeling ICTvoorzieningen

Strategische ICT planning maken voor 
komende 5 jaar, elkjaaractualiseren en 
actieplan voor kom end jaar opstelen. 
Aansluiten bij reqionale aanbestedingen.

4096 250.000 6 100.000

9.3 Indexering begroting politieke discussie

Zo efficiënt mogelijk werken. Door 
goede com m unicatie m et d e deelnem ers 
bewerksteligen dat een realistische 
begroting met realistische indexering 
wordt vastgesteld.

6096 160.000 8 96.000

h. Letsel en veiligheidsrisico’s/Arbo en arbeidsrisico’s
i. Personeelsrisico’s
Totaal risico's met scores 6 t/m 1 2 e 4.322.500 e 1.921.000

Toelichting bij de kolommen:
1) Voor elk van de risico's is een kans bepaald. Hiervoor zijn een 4-tal categorieën vastgesteld (5, 15, 40 en 60%). 

Aan deze kansen zijn respectievelijk de volgende wegingsfactoren toegekend: 1, 2, 3, 4. Situaties die zich zeker 
voordoen zijn niet als risico benoemd.

2) Voor elk van de risico's is ingeschat wat het effect in euro's is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk 
voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor toegekend:
< C 100.000 wegingsfactor 1
C 1 00.000 - C 500.000: wegingsfactor 2
C 500.000 - C 1.000.000: wegingsfactor 3
> 1.000.000: wegingsfactor 4

3) Voor elk van de risico's is door vermenigvuldiging van de wegingsfactor uit 1) en 2) een totaalscore bepaald. 
Deze totaalscore is een indicatie voor de ernst van het risico.

4) Voor elk van de risico's is door vermenigvuldiging kans en effect de verwachtingswaarde bepaald.
Toelichting bij de rijen:
Elke rij bevat een categorie geïdentificeerde risico's. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie < 6 is, is het 
risico verder niet opgenomen. De regel is dan verder blanco. De totale verwachtingswaarde van de risico's met score < 6 
bedraagt circa C 280.000,-
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In de kadernota werd voorgesteld om bij de vaststelling van de streefwaarde voor de algemene reserve 
geen rekening te houden met het risico dat bestaat uit het feit dat bezuinigingen bij gemeenten en 
provincie kunnen leiden tot minder opbrengsten bij de ODZOB. Dit betreft risiconummer 1.1. uit de tabel 
en heeft een verwachtingswaarde van C 665.000,-. Aangezien dit risico meer in de invloedsfeer van de 
deelnemers dan van de ODZOB ligt, is voorgesteld om dit risico ook daar te beleggen, en bij de vaststelling 
van de na te streven weerstandscapaciteit dit risico niet mee te nemen.
Het totaal van de verwachtingswaarden van de risico’s met score 6 t/m 1 2 uit de tabel wordt dan met C 
665.000,- verlaagd en bedraagt als gevolg daarvan C 1.256.000,- in plaats van C 1.921.000,-. Als gevolg 
hiervan dienen de deelnemers zelf in hun risicoparagraaf rekening te houden met bovengenoemd risico 
van C 665.000,-
Voordeel van een dergelijke benadering is dat de ODZOB op termijn beschikt over een beperkte 
weerstandscapaciteit om risico’s op te kunnen vangen terwijl de deelnemers zich er van bewust blijven dat 
ook zij een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om werk bij de ODZOB te blijven neerleggen.

8.2.4 Kengetallen
Volgens het besluit van 1 5 mei 201 5 tot wijziging van het BBV dient de ODZOB in de paragraaf 
weerstandsvermogen en risicobeheersing kengetallen op te nemen. Dit teneinde de transparantie van de 
begroting te vergroten. Om deze kengetallen te kunnen bepalen is een geprognotiseerde balans opgesteld. 
Deze is bijgevoegd als bijlage II. De kengetallen en bijbehorende beoordeling volgen onderstaand.

Kengetallen

2016

Netto schuldquote -2,5!^ -5,8!^ -2,2!^
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen -2,5!^ -5,8!^ -2,2!^
Solvabiliteitsratio 20,1^ 20,0!^ 28,0!^
Structurele exploitatieruimte 5,3!^ 4,2!^ 2,4!^
Grondexplo itatie n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Belastingcapacite it n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Netto schuldquote
Netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de ODZOB ten opzichte van de eigen 
middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie 
drukken. Een negatief percentage geeft aan dat er per saldo geen sprake is van een netto schuld maar een 
positief saldo.

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
Aangezien de ODZOB geen verstrekte leningen heeft, is dit kengetal gelijk aan de ongecorrigeerde versie. 

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de ODZOB in staat is aan zijn financiële verplichtingen 
te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale 
balanstotaal. Het eigen vermogen van de ODZOB bestaat volgens artikel 42 van het BBV uit de reserves

2017Realisatie
2015
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(zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en 
lasten.

Grondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de 
berekening van dit kengetal worden de niet in exploitatie genomen gronden en de bouwgrond in 
exploitatie bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting of jaarstukken 
(ingevolge artikel 1 7, onderdeel c, van het BBV) en uitgedrukt in een percentage. De boekwaarde van de 
voorraden grond is van belang,
omdat deze waarde moet worden terugverdiend bij de verkoop. De accountant moet ieder jaar beoordelen 
of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn opgenomen. Bij de ODZOB is geen sprake van 
grondexploitatie en daarmee is dit kengetal niet van toepassing.

Structurele exploitatieruimte
Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte de ODZOB heeft om de eigen 
lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor 
nodig is. Voor de beoordeling van het structurele en reële evenwicht van de begroting wordt thans het 
onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele lasten.
De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het 
saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves gedeeld door de totale baten en 
uitgedrukt in een percentage. Het percentage is licht dalend als gevolg van het wegvallen van de 
incidentele baten uit garantiesalarissen.

Belasting capaciteit
De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het 
volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid.
De ODZOB heeft geen mogelijkheid tot het heffen van opcenten of OZB. Het kengetal voor belasting 
capaciteit is daarmee niet van toepassing voor de ODZOB dan wel is gelijk aan nul

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële positie.
De kengetallen van de ODZOB zijn in lijn met de positie van de ODZOB als jonge organisatie.
De organisatie heeft in de eerste jaren van haar bestaan een beperkt eigen vermogen opgebouwd en is 
gedeeltelijk gefinancierd met vreemd vermogen. Dit komt tot uiting in de solvabiliteitsratio. Voor de 
toekomst wordt de uitkomst van de solvabiliteitsratio voor een belangrijk deel bepaald door het beleid ten 
aanzien van de opbouw van de algemene reserve.
De structurele exploitatieruimte is een ratio die voor de ODZOB slechts beperkte informatiewaarde heeft. 
Immers het is moeilijk te beoordelen of de structurele baten zich ook daadwerkelijk als structureel zullen 
gedragen. De deelnemers kennen grote vrijheid om opdrachten al dan niet bij de ODZOB te plaatsen, 
waardoor de baten sterk beïnvloed kunnen worden. . Ook het al dan niet voortzetten (of omzetten in een 
andere vorm van middelen) van het intensiveringsbudget heeft belangrijke invloed op de ontwikkeling van 
de baten.

8.3 Financiering
In deze paragraaf worden de ontwikkelingen en uitgangspunten gepresenteerd met betrekking tot 
kasgeldlimiet, rente, geldleningen en beleid ten aanzien van treasury.
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8.3.1 Rentevisie
De ODZOB heeft een lening van C 2 mln. euro afgesloten. De lening wordt in 4 jaarlijkse termijnen afgelost 
met een looptijd van 4 jaar. Tot en met 201 5 zijn de eerste twee termijnen conform planning afgelost. De 
laatste zal plaatsvinden op 1 7 juni 201 7. De lening heeft een rentepercentage van 1,07.
Daarnaast heeft de ODZOB een kredietfaciliteit tot maximaal C 1,8 mln. met een contractduur van één jaar, 
welke steeds stilzwijgend wordt verlengd. De rente is gebaseerd op de 1 -maands euribor met een spread 
van 0,3 5%. De ODZOB heeft tot op heden nog geen gebruik hoeven maken van deze kredietfaciliteit.

8.3.2 Kasgeldlimiet
De kasgeldlimiet voor gemeenschappelijke regelingen is 8,2% van het begrotingstotaal.
Het saldo van vlottende schulden en vlottende middelen wordt afgezet tegen het begrotingstotaal.
Dit betekent voor de ODZOB dat het maximale saldo in 201 7 C 1,3 mln. mag bedragen. Uit onderstaande 
tabel blijkt dat de ODZOB binnen deze norm blijft..

Kasgeldlimiet * bedragen x 1 C

Omschrijving ultimo 201 5 ultimo 201 6 ultimo 201 7

1 Vlottende schuld

- opgenomen gelden < 1 jaar

- schuld in rekening courant

- door derden gestorte gelden < 1 jaar

- overige schulden/overlopende passiva

- overlopende passiva 

Totaal

2 Vlottende middelen

- contante gelden in kas

- tegoeden rekening courant

- overige uitstaande tegoeden

- overlopende activa 

Totaal

3 Toets kasgeldlimiet

3.1 Totaal netto vlottende schuld (1 -/- 2)

3.2 Toegestane kasgeldlimiet

1.404.910 1.404.910 1.404.910

3.860.391 3.1 30.391 2.530.391

5.265.301 4.535.301 3.935.301

3.923.880 3.184.577 1.489.455

1.798.052 1.798.052 1.798.052

1.005.062 1.005.062 1.005.062

6.726.994 5.987.691 4.292.569

-1.461.693 -1.452.390 -357.268

1.455.095 1.321.299 1.314.480

Ruimte (3.2 -/- 3.1) 2.916.788 2.773.689 1.671.748

Berekening toegestane kasgeldlimiet

17.745.059 16.113.400 16.030.243

8,20% 8,20% 8,20% 

1.455.095 1.321.299 1.314.480

Begrotingstotaal

Normpercentage

Norm
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8.3.3 Renterisiconorm
De renterisiconorm schrijft voor welk deel van de lange termijn leningen ^ 1 jaar) maximaal vernieuwd 
mag worden in een begrotingsjaar. Voor gemeenschappelijke regelingen, waaronder de ODZOB is dit 
vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal.
Het renterisico op de vaste schuld in een jaar wordt als volgt berekend: de som van 
het bedrag aan herfinanciering en het bedrag aan renteherziening op de vaste schuld.
Zoals uit onderstaande tabel blijkt, blijft de ODZOB ruimschoots binnen deze norm.

Renterisiconorm * bedragen x 1 e
Variabelen 2017 2018 2019 2020

1 Renteherzieningen 0 0 0 0

2 Aflossingen 500.000 0 0 0

3 Renterisico (1+2) 500.000 0 0 0

4 Renterisiconorm 3.206.049 3.206.049 3.206.049 3.206.049

5a Ruimte onder risiconorm 2.706.049 3.206.049 3.206.049 3.206.049

5b Overschrijding risiconorm n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Berekening renterisiconorm (4)

Begrotingstotaal 16.030.243 16.030.243 16.030.243 16.030.243

Percentage 20% 3.206.049 3.206.049 3.206.049 3.206.049

Minimumbedrag conform regeling 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

8.3.4 Financiering
De ODZOB stuurt voorschotnota’s (3 maal per jaar) op basis van het werkprogramma per opdrachtgever. 
Voor verzoektaken buiten het werkprogramma geldt dat deze maandelijks achteraf worden gefactureerd. 
De collectieve taken en de taken in het kader van Kwaliteit, innovatie en efficiency worden eenmaal per jaar 
vooraf gefactureerd.
Voor de posten die buiten de werkprogramma’s om in opdracht gegeven worden, dient de ODZOB zelf 
financiering te regelen. Daartoe heeft de ODZOB een lening van e 2 mln. afgesloten. Voor de beschrijving 
van deze lening wordt verwezen naar paragraaf 8.4.1 rentevisie.
Daarnaast heeft de ODZOB een kredietfaciliteit tot maximaal e 1,8 mln. met een contractduur van één jaar, 
welke steeds stilzwijgend wordt verlengd. De rente is gebaseerd op de 1 -maands euribor met een spread 
van 0,3 5%. Hoe de financieringsbehoefte van de ODZOB zich ontwikkelt is enerzijds sterk afhankelijk van 
de mate waarin de deelnemers hun in opdracht te geven werkzaamheden vooraf in werkprogramma’s 
opgeven. Anderzijds is ook de betaaldiscipline van de deelnemers van invloed op de financieringsbehoefte. 
Tot op heden heeft de ODZOB nog geen gebruik hoeven maken van de laatst genoemde kredietfaciliteit.

8.4 Onderhoud kapitaalgoederen
Voor de ODZOB is dit niet van toepassing omdat het kantoor waarin de ODZOB gehuisvest is, wordt 
gehuurd en er verder geen voor deze paragraaf relevante activa zijn.
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8.5 Bedrijfsvoering

8.5.1 Personeel en organisatie

Nieuw personeels- en salarissysteem en invoering van het Individueel Keuzebudget (IKB)

In 201 7 zal de ODZOB overgaan van het huidige personeels- en salarissysteem ADP PION naar ADP 
WORKFORCE. Het nieuwe systeem biedt volop mogelijkheden om Management Self Services en Employee 
Self Services bij de ODZOB verder vorm te geven. Dat is noodzakelijk om de verdere digitalisering van de 
P&O processen verder te ontwikkelen. Daarnaast geeft het nieuwe systeem meer mogelijkheden om op een 
intelligente wijze en op maat de gewenste managementinformatie te genereren.
Conform de CAO afspraken die gemaakt zijn zal in 201 7 het Individuele Keuzebudget (IKB) 
geïmplementeerd zijn. De invoering van het IKB is een verdere stap in de modernisering van de 
arbeidsvoorwaarden van de gemeentelijke sector. Het IKB sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid 
voor de werknemer, met meer mogelijkheden voor individueel maatwerk.

Investeren in kwaliteitsontwikkeling
De ODZOB en haar medewerkers dienen te voldoen aan de landelijk kwaliteitscriteria. In 2015 heeft een 
kwalitatieve vlootschouw plaatsgevonden van alle medewerkers die de wettelijk verplichte taken uitvoeren. 
Deze vlootschouw heeft geresulteerd in een meerjaren dienstbreed opleidingsplan. Ook in 201 7 zal vorm 
worden gegeven aan de kwalitatieve ontwikkeling van de dienst en haar medewerkers.
De jaarlijkse opleidingsmiddelen bedragen circa 2% van de bruto loonsom.
De ontwikkeling van de medewerkers is onderdeel van de functionerings- en beoordelingscyclus. Met 
iedere medewerker vindt jaarlijks een start- voortgangs- en beoordelingsgesprek plaats. Met medewerkers 
worden concrete afspraken gemaakt over de te behalen resultaten (WAT) en over de gewenste ontwikkeling 
van competenties (HOE).

Strategische personeelsplanning
De ODZOB heeft in 2016 invulling gegeven aan strategische personeelsplanning waardoor inzicht is 
ontstaan in het huidige personeelsbestand (kwantitatief en kwalitatief) en de behoefte aan personeel op de 
korte en middellange termijn. In 201 7 zullen tevens de nodige (individuele) maatregelen getroffen worden 
om tijdig aan de kwalitatieve en kwantitatieve personeelsbehoefte te voldoen.

8.5.2 Huisvesting en facilitaire zaken 

Huisvesting
De begroting 201 6 is gebaseerd op de verwachte kosten van de nieuwe locatie met een besparing van C 
0,2 mln. per jaar ten opzichte van 201 5. In de nieuwe huisvesting zal namelijk bespaard kunnen worden 
op diverse huisvestingskosten waaronder de huur- en servicekosten voor de locatie, receptie, catering en 
schoonmaak.

Eind 201 5 is het nieuwe huurcontract met APF tot stand gekomen voor de duur van 5 jaar met de optie tot 
verlenging van 5 jaar. Voordat het gebouw betrokken werd heeft er een aanbesteding plaatsgevonden voor 
de verbouwing. Zowel de aanbesteding als de bouwcoördinatie is begeleid door Ynno. Daarnaast is op een 
nabijgelegen locatie, gelegen aan de zwembadweg een parkeergelegenheid bij gehuurd t.b.v. van 
medewerkers met een auto gebonden functie. In 2017 zullen de huisvestigingskosten naar verwachting 
niet bijzonder afwijken van 201 6.
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Wagenpark
Medio 201 6 wordt er gestart met de aanbesteding voor onze dienstauto’s ter vervanging van onze huidige 
wagenpark. Per 1 januari 201 7 zal er een nieuwe overeenkomst van toepassing zijn. We verwachten geen 
grote afwijkingen in de kosten in 2017 t.o.v. 201 6 maar dit zal mede afhankelijk zijn van de uitkomst van 
het mobiliteitsplan.

Schoonmaak
In 201 6 zal op de nieuwe locatie het nieuwe werken in een flex-concept doorgevoerd gaan worden. 
Onderdeel van het voorstel voor de nieuwe huisvesting is een investering in meubilair (flexbureaus, 
bureaustoelen, lockers en ICT voorzieningen) aangezien op de huidige locatie gewerkt wordt met 
verouderd, afgeschreven en niet-flexibel meubilair. Dan zal ook worden bezien of eigendom dan wel lease 
de beste optie is.
Medio 201 6 wordt er gestart met de aanbesteding voor de schoonmaak. In 2017 kunnen de kosten 
afwijken t.o.v. 201 6 omdat er een inkooptraject zal plaatsvinden waardoor in 2017 een nieuwe 
overeenkomst van toepassing zal zijn. Alhoewel grote afwijkingen in de kosten niet te verwachten zijn kan 
een aanbestedingsprocedure tot hogere kosten leiden.

8.5.3 ICT

De ODZOB is een dienstverlenende organisatie waar het kernproces vrijwel geheel bestaat uit het 
registreren, verwerken en leveren van informatie. Deze informatie is
nagenoeg geheel digitaal beschikbaar. Hiermee is de rol van de informatiesystemen (ICT) cruciaal voor de 
continuïteit, de efficiency en de effectiviteit van de bedrijfsvoering.
Welke informatie wordt geleverd en hoe de systemen hierin ondersteunen (geautomatiseerde 
werkprocessen), wordt bepaald door:

» Bestuurlijk kader en marktybrancheontwikkelingen (externe factoren);
» Vervangingsinvesteringen en contracten (verplichtingen).

Het beleid voor 201 6 is niet sterk gewijzigd, inhoudelijk is er wel sprake van veranderingen. Zo is de 
informatie-uitwisseling en informatie-integratie tussen de ODZOB, deelnemers andere omgevingsdiensten 
en ketenpartners nog steeds van groot belang, maar is de beoogde invulling anders: waar in eerste 
instantie werd gedacht aan het automatiseren van de overdracht VTH (deel)processen van deelnemer naar 
ODZOB en vice versa, is nu het gezamenlijk gebruik van kerninformatie (‘locatiedossiers’) een vorm van 
integratie en uitwisseling met een breder draagvlak. (zie ook hoofdstuk 2).
Niet alleen de Omgevingsdiensten en de ketenpartners, maar ook de landelijke overheid (Omgevingswet, 
Laan van de Leefomgeving) en leveranciers van VTH systemen zien deze koers (steeds meer) als 
toekomstbestendig. Beoogd wordt om samen met de deelnemers in de ODZOB projecten te gaan starten 
waarin gezamenlijk naar de beste oplossing in de regio Zuidoost-Brabant wordt gezocht. Ook zal samen 
met de beide andere Brabantse omgevingsdiensten een lange termijnvisie ontwikkeld worden voor 
samenwerking op het gebied van ICT en informatievoorziening.

Dergelijke ontwikkelingen zetten meer druk op de informatievoorziening van de ODZOB: op capaciteit, 
functionaliteit en beschikbaarheid. Om de beheerkosten niet onevenredig te laten groeien en om aan te 
sluiten op toekomstige ontwikkelingen in de ICT, zal de ODZOB meer (standaard) ICT functionaliteit uit de 
cloud gaan afnemen. Door dit in 201 6 verder uit te rollen sluit het aan op de bestaande gebruiks- en 
afschrijvingstermijnen van de ICT voorzieningen. 201 6 zal tevens worden gebruikt om de bestaande ICT
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omgeving na ca. 4 jaar gebruik kritisch tegen het licht te houden, met als doel gewenste modernisering in 
kaart te brengen en deze in 201 7 en verdere jaren door te voeren. In het najaar van 201 6 zal hiervoor een 
stappenplan met kostenraming worden geleverd, waar in 201 7 rekening gehouden moet worden met 
investeringen voor nieuwe systemen. De benodigde investering hangt af van de keuzes die gemaakt 
worden op het gebied van systemen, mogelijke samenwerking met andere overheden en doorlooptijd.

8.5.4 Kwaliteitsbeleid

De wettelijke verankering van de landelijk vastgestelde Kwaliteitscriteria 2.1 is niet opgenomen in de 
wijziging van het wetsvoorstel Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Volgens het nieuwe 
wetsvoorstel gaan provincies en gemeenten zelf bepalen aan welke kwaliteitseisen de omgevingsdienst 
moeten voldoen. IPO en VNG hebben afgesproken dat partijen modelverordeningen gaan opstellen voor 
kwaliteitseisen waarmee provincies en gemeenten afspraken maken met omgevingsdiensten.

In 201 5 heeft de Omgevingsdienst nadere invulling gegeven aan het vormgeven van haar 
kwaliteitsmanagementsysteem op basis van een kwaliteitsprogramma. In dit programma zijn 
implementatie- en verbetertrajecten opgenomen die moeten leiden tot een kwalitatief hoogwaardige 
uitvoering van zowel VTH (kwaliteitscriteria), als ondersteunende processen.
Primaire als ondersteunende processen binnen de Omgevingsdienst worden zoveel als mogelijk (verder) 
gestandaardiseerd. Om dit te bereiken wordt er gewerkt vanuit een standaard VTH-proces voor alle 
deelnemers.
Om output (bij) te sturen en outcome te meten heeft de Omgevingsdienst haar rapportage- en 
monitoringmodule verder uitgewerkt en daar waar mogelijk geautomatiseerd. De Omgevingsdienst heeft 
alleen grip op de kwaliteit van het gehele VTH-proces voor de taken die met mandaat zijn overgedragen. 
Daarnaast zal door middel van de jaarlijkse evaluatie over de uitvoering van de taken input worden 
geleverd voor nieuw beleid.
De Omgevingsdienst moet voldoen aan de archiefeisen die gelden voor overheden. Voor de deelnemers die 
taken onder mandaat hebben overgedragen, moet ook de archivering van de uitgevoerde taken worden 
geborgd. Met de provinciale Archiefinspectie zal het Post- en archiefbeleid verder worden uitgewerkt.

Samen met de beide andere Brabantse omgevingsdiensten zal gezocht worden naar trajecten die 
gezamenlijk kunnen worden opgezet, ten behoeve van effectiviteit en efficiëntie. Zo zal de inkoop-functie 
door de ODZOB voor alle drie de diensten uitgevoerd gaan worden.

8.5.5 Vennootschapsbelasting

Gemeenten, provincies en waterschappen krijgen met ingang van 1 januari 2016 te maken met het feit dat 
ze mogelijk voor een deel van hun activiteiten vennootschapsbelastingplichtig worden. Dit geldt ook voor 
gemeenschappelijke regelingen. Gezien de mogelijke gevolgen voor administratie, financieel beleid en 
automatisering is het van belang dat de ODZOB tijdig voorbereidingen treft voor de implementatie van de 
vennootschapsplicht. In verband met het specifieke karakter van de Vennootschapsbelasting heeft de 
ODZOB er voor gekozen om zich in dit implementatietraject te laten begeleiden door een externe 
deskundige. Inmiddels is een kwalitatieve inventarisatie gemaakt van de activiteiten van de ODZOB. Op 
basis hiervan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat het merendeel van de activiteiten van de ODZOB voor 
vrijstelling in aanmerking komt. Echter nadeel van vrijstelling is dat de ODZOB toch geconfronteerd wordt 
met een aanzienlijke administratieve last. Daarom is in overleg met de externe deskundige een traject in 
gang gezet waarin de ODZOB beargumenteerd bepleit om niet als ondernemer aangemerkt te worden.
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Indien dat gehonoreerd wordt is er ook geen sprake van een uitgebreide administratieve last. Een eerste 
afstemmingsoverleg om deze problematiek met de belastingdienst te bespreken is gepland. Op dit 
moment wordt nog geen aanleiding gezien om voor de VPB-heffing een post in de begroting op te nemen.

8.6 Verbonden partijen
De ODZOB heeft geen bestuurlijke of financiële belangen in andere organisaties.
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Bijlage 1: Specifieke bijdrage per opdrachtgever

De financiële bijdrage per opdrachtgever is enerzijds gebaseerd op de verwachte opdrachtverlening voor 
basistaken en verzoektaken (uitgaande van een afgestemde urenafname en uurtarieven) en anderzijds op 
een bijdrage voor de collectieve taken en taken in het kader van het intensiveringsbudget voor Kwaliteit, 
innovatie & efficiency. Overeenkomstig artikel 31 lid 1 van de GR is onderstaand overzicht opgesteld.

De verdeling van de kosten van Collectieve taken en Intensiveringsbudget is gebaseerd op de werkwijze 
zoals vastgesteld door het AB.

Baten per deelnemer * bedragen x 16

Deelnemer
Begroting 201 7 Begroting 2016 Realisatie 201 5

Landelijke
basistaken

Verzoe k taken Collectieve 
taken1)

Intensiverings
budget

Totaal
taken

Totaal
taken

Waarvan basis Totaal
taken

Asten 144.830 48.084 13.677 6.604 21 3.196 216.261 141.81 7 262.263
Be rge ijk 119.567 105.121 1 5.461 3.253 243.403 240.557 117.037 226.418
Best 127.006 170.596 12.872 5.521 31 5.995 333.928 123.986 466.434
Bladel 145.598 107.056 13.169 16.561 282.384 343.897 192.569 338.348
Cranendonk 111.585 23.999 10.452 20.306 166.342 1 70.382 109.264 333.756
Deurne 266.852 224.431 23.758 13.307 528.349 524.841 294.375 587.927
Eersel 89.970 77.183 20.195 19.223 206.571 209.773 88.098 232.785
Eindhoven 419.586 933.566 45.544 61.610 1.460.305 1.437.427 410.857 1.543.810
Geld ro p-Mierlo 72.781 116.684 10.342 18.433 218.241 224.273 71.267 238.631
Geme rt-Bakel 386.643 196.232 24.244 22.377 629.496 527.040 372.140 781.369
Heeze-Leende 61.976 34.630 6.380 8.280 111.267 116.452 60.687 112.235
He lmo nd 336.255 376.497 26.113 35.783 774.649 765.961 530.496 1.01 7.408
Laarbeek 199.976 90.163 1 5.791 16.068 321.997 322.799 195.816 317.418
Nuenen 51.075 103.963 11.360 0 166.397 188.435 50.012 1 74.657
Oirschot 119.037 22.070 14.299 11.829 167.235 1 71.256 116.561 443.560
Reusel-de Mierden 98.272 0 12.286 0 110.558 1 1 5.758 96.228 149.585
Some ren 208.336 309.384 21.245 3.844 542.809 610.940 204.054 744.087
Son en Breugel 75.282 66.378 14.233 7.886 163.779 193.440 73.716 203.829
Valkenswaard 79.568 39.054 12.039 3.844 134.506 1 53.982 77.913 211.128
Veld hoven 96.744 135.021 12.483 20.997 265.244 245.241 94.731 334.905
Waalre 19.376 30.942 5.334 3.253 58.906 65.181 18.973 64.434
Provincie Noord-Brabant 2.074.147 3.371.052 181.845 0 5.627.044 4.934.1 20 1.660.855 6.009.722
Raming deeln. buiten werkprogr. 0 1.885.327 0 0 1.885.327 1.689.178 0 inc lusief2)
Overige klanten 0 1.402.000 0 0 1.402.000 1.990.764 0 1.406.441
Totaal baten uit opdrachten 5.304.464 9.869.434 523.122 298.979 1 5.996.000 15.791.885 5.101.455 16.201.150

11 Totaal collectieve take n begroting 2017 is inclus ief 6 98.000, - externe kosten 
2) Inclusief 6 2.026.001, - opdrachten buiten werkprogramma's dee lnemers
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Bijlage 2: Geprognotiseerde balans

Geprognotiseerde balans (ultimo)

ACTIVA Realisatie
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Vaste activa

* bedragen x 1 C

PASSIVA Realisatie
2015

Begroting
2016

Begroting
2017

Vaste passiva

Immateriële vaste activa 0 0 0 Eigen vermogen 1.576.541 1.355.025 1.529.116
Algemene reserve 609.315 1.092.541 871.025

Materiële vaste activa 1.070.553 758.340 1.127.553 Bes temmingsrese rve 424.000 484.000 484.000
Investeringen met eeneconomisch nut 1.070.553 758.340 1.127.553 Resultaat boekjaar voor bestemming 543.226 -221.516 174.091

Financiële vaste activa 0 0 0 Voorzieningen 0 400.000 0
Voorziening voor personeelskosten 0 400.000 0

Totaal vaste activa 1.070.553 758.340 1.127.553|

Vaste schulden 1.000.000 500.000 0
Vlottende activa Binnenlandse banken 1.000.000 500.000 0

Voorraden
Onderhanden werk

44.295
44.295

44.295
44.295

44.295
44.295

Uitzettingen met een rentetypische looptijd 
korter dan 1 jaar

Te vorderen op openbare lichamen

5.521.987

1.776.354
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een 
te nte typis che looptijd korter dan éé n jaar; 
Overige vorderingen

3.673.935

71.698

4.782.684

1.776.354

2.934.632

71.698

3.087.562

1.776.354

1.239.510

71.698

Liquide middelen
Banks aldi

249.946
249.946

249.946
249.946

249.946
249.946

te financieringsmiddelen 2.576.541 2.255.025 1.529.116

Vlottende passiva

Kortlopende schulden 1.404.910 1.404.910 1.404.910

Onderhanden Werk
Te betalen aan openbare lichamen
Overige schulden

0
645.288
759.622

0
645.288
759.622

0
645.288
759.622

Overlopende activa 955.062 955.062 955.062 Overlopende passiva 3.860.391 3.130.391 2.530.391

Totaal vlottende activa 

TOTAAL ACTIVA
Totaal vlottende pas: 
TOTAAL PASSIVA

Ontwerp begroting 2017 en meerjarenraming 2018-2020
Z.39534/D. 1 34087 Pagina 44 van 44 2 maart 201 6


