Uw Omgevingsdienst Brabant Noord
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De ODBN presenteert zich in Oss, Land van Cuijk en
Provincie Noord-Brabant

De ODBN maakt een tour langs de deelnemers om het koersdocument - www.odbn.nl/over-ons/missie-en-visie - te presenteren.
Op 10 april waren Hendrik Hoeksema (voorzitter AB en DB van de
ODBN) en Jan Cremers (directeur van de ODBN) uitgenodigd voor
een podiumbijeenkomst in het gemeentehuis van Oss. Een levendige
discussie met de raads- en burgerleden heeft voor velen duidelijk
gemaakt wat de ODBN is en doet voor de gemeente.
Op 14 mei heeft de ODBN deelgenomen aan een introductiebijeenkomst over gemeenschappelijke regelingen voor alle college- en
raadsleden van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk.
Op 23 mei had de ODBN een gesprek met de leden van de Statencommissie Ecologie en Ruimte van de Provincie Noord-Brabant. De
statenleden vonden het een goede bijeenkomst en een (bijzonder)
goed en open gesprek. De afspraak is gemaakt om een dergelijk
gesprek over een jaar weer te voeren.
Heeft u ook interesse om met ons te spreken over onderwerpen die
de ODBN en uw organisatie aangaan, neemt u dan contact met ons
op.

Even voorstellen: Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur

De ODBN is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten en
de Provincie Noord-Brabant. Een wethouder of burgemeester van iedere gemeente en de gedeputeerde van de Provincie Noord-Brabant
vormen samen het Algemeen Bestuur (AB). Het AB heeft voor 2014
ingestemd met een Dagelijks Bestuur (DB) van zeven leden. Dit is de
DB samenstelling die de opbouw van de ODBN heeft voorbereid. Na
de verkiezingen in de gemeenten Oss en ’s Hertogenbosch wordt een
nieuw DB gekozen van vijf leden.

Met deze informatiebrief
informeren wij u graag over
de ontwikkelingen rondom
de Omgevingsdienst Brabant
Noord (ODBN). Het is de tweede
informatiebrief van dit jaar. De
laatste dateert van april 2014.
Wij zullen u in 2014 vier tot zes
keer op deze manier informeren.
Hiermee hopen wij u voldoende
op de hoogte te houden van
de zaken die spelen rondom de
ODBN.

In deze informatiebrief

Allereerst nemen wij u even kort
mee terug naar de presentaties
die de ODBN heeft gegeven in
de gemeente Oss, in Mill voor de
gemeenten in het Land van Cuijk
en voor de Statencommissie
Ecologie en Ruimte van de
Provincie Noord-Brabant.
Vervolgens stellen wij u graag
het nieuwe Algemeen Bestuur
(AB) en Dagelijks Bestuur (DB)
van de ODBN voor. We geven u
de laatste stand van zaken over
de financiën en de opbouw en
ontwikkeling van de ODBN.
Tot slot praten we u graag bij
over wat de ODBN doet om
de samenwerking met haar
deelnemers te versterken.
Op de foto het AB
Bovenste rij v.l.n.r.: dhr. Van den Hout,
dhr. Van Burgsteden, dhr. Wijdeven, dhr.
Van de Loo, dhr. Daandels, dhr. Van den
Brand, dhr. Pennings, dhr. Reijnen, dhr.
Vereijken
Onderste rij v.l.n.r.: dhr. Van de Wiel,
dhr. Ronnes, dhr. Stoffels, dhr. Van
Merwerode, dhr. Van den Boogaart, dhr.
Hoskam, dhr. Hoeksema, dhr. Brands
Niet op de foto: dhr. Claassen, dhr.
Goijaarts, dhr. Mathijssen
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AB

DB

Dhr. H. Hoeksema, wethouder gemeente Oss (voorzitter)
Dhr. J. Cremers, directeur ODBN (secretaris)
Dhr. J. van den Boogaart, wethouder gemeente Mill en Sint Hubert
Dhr. J.E.P.M. van den Brand, wethouder gemeente Haaren
Dhr. B. Brands, wethouder gemeente Maasdonk
Dhr. J.T. van Burgsteden, wethouder gemeente Sint-Oedenrode
Dhr. P. Maas, burgemeester gemeente Sint Oedenrode (plv)
Dhr. B.P.F. Claassen, wethouder gemeente Schijndel
Dhr. E. Daandels, wethouder gemeente Grave
Dhr. J. Goijaarts, wethouder gemeente Veghel
Dhr. J.W.F. Hoskam, wethouder gemeente ’s Hertogenbosch
Dhr. J. van den Hout, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant
Dhr. T.A.M. van de Loo, wethouder gemeente Boekel
Dhr. E.H.J.M. Mathijssen, wethouder gemeente Sint-Michielsgestel
Dhr. M.J. van Merwerode, wethouder gemeente Uden
Dhr. P.F.W.M. Pennings, wethouder gemeente Vught
Dhr. P.H. Reijnen, wethouder gemeente Sint Anthonis
Dhr. H.A.G. Ronnes, wethouder gemeente Boxmeer
Dhr. G.M.P. Stoffels, wethouder gemeente Cuijk
Dhr. H. Vereijken, wethouder gemeente Landerd
Dhr. P. van de Wiel, wethouder gemeente Boxtel
Dhr. M.A.W.J.M. Wijdeven, wethouder gemeente Bernheze

Jaarverslag 2013: SAMEN

Het jaar 2013 betekende het einde van het RMB en de totstandkoming van de Omgevingsdienst Brabant Noord. In 2013 is hard doorgewerkt tijdens de ‘verbouwing’. In het jaarverslag blikken bestuurders, medewerkers en relaties terug op dit bijzondere jaar en kijken
ze vooruit naar de grote uitdaging die voor ons ligt.
Het jaarverslag 2013 SAMEN kunt u downloaden op onze website:
www.odbn.nl/jaarverslag2013

Stand van zaken opbouw ODBN

De ODBN is opgericht om voor alle deelnemers taken te vervullen
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De
organisatie is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: basistakenpakket, kwaliteitscriteria, mens volgt taak, level playing field, schoon
door de poort, Sociaal BeleidsKader.
De ODBN is ruim een half jaar operationeel. Dit is een mooi moment
om te evalueren. Daarbij gaan gelukkig al veel zaken goed en er zijn
ontwikkelingen in gang gezet voor verbeterslagen. Helaas komen
ook knelpunten boven water. Nog niet alle deelnemers hebben het
afgesproken takenpakket ingebracht. De verhouding van de ingebrachte medewerkers (aantal, expertise en functieniveau) versus het
ingebrachte takenpakket is nog niet in balans. Om bezuinigingsdoelstellingen te behalen, is verbetering in de processen noodzakelijk.
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Het DB heeft besloten om met de hoogste prioriteit te werken aan
oplossingen, omdat daarmee de vereiste kwaliteitsslag gemaakt kan
worden. Bovendien kan onbalans op deze onderdelen tot nadelige
financiële gevolgen voor alle deelnemers leiden. Een Actieplan wordt
nu opgesteld en staat 18 september op de agenda van het AB.

Begroting 2015

Op het moment van schrijven van deze informatiebrief wordt de
laatste hand gelegd aan de begroting 2015. In de Kadernota 2015
zijn de uitgangspunten door het AB in de vergadering van 17 april
2014 vastgesteld. De Begroting 2015 is in juli 2014 aan u verzonden,
waarbij u de gelegenheid heeft om een zienswijze kenbaar te maken.
De vaststelling door het AB van de Begroting 2015 is gepland op 30
oktober 2014.

Doelen

De ODBN heeft vier hogere doelen geformuleerd om in deze fase
van een organisatie in opbouw samenhang in activiteiten te kunnen
aanbrengen en om de juiste focus te leggen. Het gaat om:
• Verhelderen van de identiteit. Een heldere identiteit geeft richting
aan de organisatie en aan haar deelnemers en partners.
• Gemotiveerd en tevreden personeel. Dit leidt tot een lerende organisatie. Dat biedt duidelijkheid aan medewerkers over verwachtingen, nut en taak.
• Doelgerichter sturen. Het maakt duidelijk wie wanneer waarvoor
verantwoordelijk is en het geeft handvatten voor bestuurlijke
opdrachten.
• Betere in- en externe samenwerking. Dit draagt bij aan zaken als
vertrouwen, effectiviteit, bestuurlijke sensitiviteit, wederzijds
begrip en verantwoordelijkheid.
Deze hogere doelen zijn uitgewerkt in SMART-doelen en daaruit
vloeien concrete activiteiten c.q. projecten voort. Anderszins krijgen
activiteiten en projecten die nu al lopen een duidelijk plek in het
grote geheel.

Samenwerkingsmanagement

Het samenwerkingsmanagement van de ODBN heeft tot doel om tot
een optimale samenwerking te komen met alle deelnemers. Zo zorgen we samen voor een veilige en schone leefomgeving: www.odbn.
nl/over-ons/missie-en-visie
Het gaat om een samenwerking van 21 organisaties: 19 gemeenten
en een provincie via de ODBN. Samenwerking kenmerkt zich door
het gezamenlijk inzetten om een bepaald gemeenschappelijk doel
te bereiken. De deelnemers vragen de ODBN om als uitvoeringsorganisatie te werken aan dat gemeenschappelijk doel vanuit een rol
als verlengd lokaal bestuur. Daarvoor hebben we een structuur van
gezamenlijk overleg. Daarnaast is er per deelnemer een eigen Contactteam Bilaterale Samenwerking (CBS) samengesteld dat zorgt voor
één op één afstemming.

De volgende keer

In de eerstvolgende
informatiebrief delen we
graag de eerste ervaringen
uit het nieuwe AB met u,
vertellen we u graag over
de kennisinfrastructuur
Omgevingsdienst NL en
geven we een toelichting
op het basistakenpakket en
de collectieve taken. Heeft
u onderwerpen die u graag
terugleest in deze informatiebrief
dan kunt u die aandragen. Stuurt
u hiervoor een e-mail naar
communicatie@odbn.nl.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ODBN
dan verwijzen wij u graag naar
onze website:
www.odbn.nl. Tevens zijn
wij graag bereid om in uw
vergadering met u te spreken
over onderwerpen die de ODBN
aan gaan, indien u dat op prijs
stelt.

Postadres
Postbus 88
5430 AB Cuijk
Bezoekadressen
Victorialaan 1 b-g
5213 JG ‘s-Hertogenbosch
Gildekamp 8
5431 SP Cuijk
Contactgegevens
www.odbn.nl
info@odbn.nl
(0485) 338 300
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