Uw Omgevingsdienst Brabant Noord

Informatiebrief voor gemeenteraden en Provinciale Staten | oktober 2014
Programmaplan

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

In het eerste jaar dat de ODBN operationeel is, komt een aantal
serieuze knelpunten te voorschijn dat grote impact heeft op de
(financiële) bedrijfsvoering. De prioriteit is daarom nu gelegd bij:

In deze informatiebrief

Het bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) heeft
in de visie 2020 opgenomen dat de komende twee jaar benut
moet worden om de basis op orde te brengen. Daarnaast heeft een
organisatie analyse plaatsgevonden waardoor de verbeterpunten
zichtbaar werden. In de vorige nieuwsbrief is ingegaan op de aanpak
om tot uitvoering van noodzakelijke acties te komen. Daarbij
zijn vier hoofddoelen toegelicht, die met een samenhangende
uitvoering van een programmaplan gerealiseerd moeten worden.
In het concept programmaplan zijn een kleine dertigtal projecten
benoemd die worden opgepakt. Het MT van de ODBN voert deze
projecten uit en rapporteert het Dagelijks Bestuur over de voortgang
van het programma.

1. Basistakenpakket: Het inzichtelijk maken van de omvang van
het basistakenpakket heeft tot doel om de afdelingen van de
ODBN zodanig te bemensen dat de capaciteit is afgestemd op
het structurele werkaanbod
2. Personeel: Doel van dit project is voor 1 januari 2015 inzicht te
hebben in de hoeveelheid medewerkers die niet op de juiste
plek in de organisatie zitten. Dit kan zijn op kwalitatief en op
kwantitatief niveau.
3. Processen: Inspanningen die hiervoor worden opgepakt hebben
efficiënter en effectiever werken tot doel. Aan het eind van dit
jaar zijn primaire processen beschreven, zodat verbetering van
efficiency kan plaatsvinden.

Allereerst delen wij graag de
organisatorische ontwikkelingen
met u. Vervolgens vertellen we u
meer over het Omgevingsdienst
Kennisnet. Om een beeld te
geven wat de ODBN doet, geven
we u een beeld van wat het
basistakenpakket inhoud en
wat collectieve taken zijn. Tot
slot geven we een toelichting
op uw invloed als raad op de
Gemeenschappelijke Regeling
Omgevingsdienst Brabant
Noord.

Marap eerste helft 2014

Het financiële resultaat over het eerste halfjaar van de ODBN bedraagt €94.000,- nadelig. Een belangrijke oorzaak voor het nadelige
saldo is dat de productiviteit achterblijft bij de ramingen. Dit heeft
voor een deel te maken met het feit dat de ODBN nog in de opbouwfase zit. Hierdoor wordt extra tijd besteed aan het inwerken in nieuwe
systemen, andere werkwijzen en methodieken. Deze tijd kan natuurlijk niet in rekening worden gebracht bij de deelnemers. Ook geldt
dat voor een aantal disciplines het werkaanbod nog onvoldoende is.
Er wordt door de ODBN hard gewerkt om het nadelig saldo terug te
dringen. Hierbij worden de volgende maatregelen genomen:
• inzetten op verhoging van productiviteit
• in overleg met de deelnemers zorgen voor een adequate werkvoorraad voor de medewerkers
• kostenbesparing door sobere en doelmatige bedrijfsvoering
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Omgevingsdienst Kennisnet

Tijdens het minisymposium Omgevingsdiensten op 8 september
2014 heeft staatssecretaris Wilma Mansveld officieel Omgevingsdienst Kennisnet gelanceerd. Dit kennisnet maakt het mogelijk voor
medewerkers van de 29 omgevingsdiensten in Nederland om kennis
en deskundigheid uit te wisselen. Het kennisnet is ontwikkeld door
Omgevingsdienst NL.

Basistakenpakket

Het basistakenpakket wordt gevormd door milieutaken van gemeenten en provincies die een complex karakter hebben en die op regionaal niveau uitgevoerd moeten worden door de omgevingsdiensten.
De uitvoering van en het basistakenpakket vindt haar basis in de zogenaamde ‘package deal’ tussen rijk, IPO en VNG uit 2009. Uitgangspunt hiervan is dat de VTH-taken onder lokaal bestuur blijven, dat
het gezag volledig intact blijft en de uitoefening daarvan niet wordt
gedelegeerd, maar dat de uitvoering regionaal in mandaat plaatsvindt. Een van de belangrijkste doelstellingen van de ‘package deal’ is
te komen tot een kwaliteitsverbetering van de uitvoering.
De omgevingsdiensten verlenen omgevingsvergunningen voor
milieuactiviteiten aan bedrijven en zien erop toe dat bedrijven de
regels uit die vergunning en de Wet milieubeheer naleven. Daarnaast
zorgen de omgevingsdiensten ervoor dat in ruimtelijke plannen van
gemeenten aandacht wordt besteed aan milieuaspecten. Ten slotte
dragen de omgevingsdiensten bij aan de beperking van overlast als
gevolg van geluid, luchtverontreiniging en geur.
Collectieve taken
De ODBN voert voor de regio Brabant Noord collectieve taken uit die
de kwaliteit en doelmatigheid van vergunningverlening, toezicht en
handhaving (VTH) continu verbeteren. Het programmateam collectieve taken heeft een spilfunctie in het ontwikkelen, delen en actualiseren van kennis op dit gebied.
“De kwaliteit van vergunningverlening, handhaving en toezicht moet
omhoog en het moet goedkoper” vertelt Patrick Swinkels, programmamanager. “Tegelijkertijd worden de VTH taken steeds complexer.
Met dit besef heeft het bestuur van de ODBN het programmateam
collectieve taken de opdracht meegegeven om door samenwerking
en innovatie de VTH taakuitvoering in onze regio toekomstbestendig
te krijgen en te houden.”
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Het programmateam collectieve taken is vooral uitvoeringsgericht
bezig. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verbeteren van het toezichtprotocol voor luchtwassers op basis van een naleefanalyse. Het
verbeterde protocol komt Brabant breed beschikbaar. Ook het verbeteren van ketentoezicht en de aanpak van milieucriminaliteit op het
gebied van asbest, grondstromen en biovergisting behoort tot de
projecten die het programmateam uitvoert. Samen met de ZLTO en
de provincie ontwikkelen ze een ‘ondernemersdossier’ voor agrarische bedrijven. Dit project is er om de doelmatigheid te verhogen en
tegelijkertijd de kwaliteit te verbeteren.

De volgende keer

In de eerstvolgende
informatiermatiebrief blikken
we graag samen met het
bestuur terug op 2014 en kijken
we vooruit naar 2015. 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.

Op de foto het Programmateam collectieve taken
Bovenste rij v.l.n.r.: René Govers en Maarten Peters
Onderste rij v.l.n.r.: Yvonne van der Kop, Patrick Swinkels en Anke Kemp

Het volledige interview met Patrick Swinkels en meer informatie over
de collectieve taken vindt u op www.odbn.nl

Invloed van raden op GR

Op dit moment is kaderstelling en controle voor gemeenteraden
en Provinciale Staten via de financiële cyclus (Kadernota, Begroting,
Jaarrekening) georganiseerd. Onder leiding van de burgemeester
van de gemeente Oss zijn de deelnemers jaarlijks betrokken bij het
bepalen van de procedure van deze cyclus. Tevens is het systeem van
adoptie ingevoerd, waarbij een aantal deelnemers namens allen intensief betrokken is bij de totstandkoming van Kadernota, Begroting
en Jaarrekening.
De ODBN gaat samen met de deelnemers bekijken hoe we de uitwisseling van informatie kunnen verbeteren. Juiste informatie is de basis
voor Provinciale Staten en de gemeenteraden om te kunnen sturen
en monitoren. De ODBN wil zich daarbij inzetten om op een efficiënte wijze te werken aan de gestelde maatschappelijke doelen.

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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