Verslag AB omgevingsdienst Haaglanden, 9 november 2012
Aanwezig:
H. Horlings
S. Bruines
P. Guldemond
R. Janssen
R. van der Sande
F. Sanders
B. van Alphen
R. Baldewsingh
Ch. Aptroot

Midden-Delfland, voorzitter
Leidschendam-Voorburg
Delft
provincie Z-H
provincie Z-H
Wassenaar
Pijnacker- Nootdorp
Den Haag
Zoetermeer

Aanwezig:
L. Klaassen
A. Swinkels

Waarnemend directeur/secr ODH
ODH (verslag)

afwezig:
B. Meijer
P. Smit
L. Vokurka
H. Klitsie

Westland
Den Haag
Delft
Rijswijk

1. Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering en verwelkomt een ieder.
De heer Baldewsingh meldt dat alle medewerkers van Den Haag die overgaan naar de ODH een brief
hebben ontvangen.
Met betrekking tot het mandaat merkt de heer Janssen op dat de provincie een standaard heeft voor alle
omgevingsdiensten. De heer Guldemond geeft aan dat binnen Delft bodem een eigenstandige positie
heeft en niet onder de mandaatregeling valt, hier wordt bilateraal verder over gesproken. De heer Van
Alphen geeft aan dat het mandaat akkoord is en men het als onderlegger ziet voor de DVO.
2. Verslag stuurgroep/AB ODH 30 augustus 2012
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Voortgangsbericht waarnemend directeur
De secretaris meldt dat in het overleg met de bonden op 5 november over het Sociaal Plan, verzocht is
door de bonden om een bestuurlijk eindoverleg met de werkgeversdelegatie. Er zijn op dit moment nog
enkele bespreekpunten waaronder hypotheekgaranties. Drie gemeenten geven een dergelijke garantie,
de ODH neemt dit niet over. Om te komen tot een akkoord over het Sociaal Plan dienen latende
organisaties garant te blijven staan.
In het overleg is wel overeenstemming bereikt over plaatsing van de sleutelfunctionarissen, de procedure
start volgende week. Het streven is dat er 1 december een SP is, daarna kan de plaatsing van de overige
medewerkers starten.
Het inrichtingsplan ligt ter advisering bij de BOR, inhoudelijk is men het eens maar er volgt pas positief
advies als er een akkoord is over het SP.
ICT is door de korte testperiode voor het ondersteunen van het primaire proces een groot risico, daarom
wordt geadviseerd gefaseerd te starten, vanaf 1 januari en 1 maart tot een afronding te komen van de
overgang (scenario B).
Het AB vraagt om een gedetailleerde planning van scenario B waarbij ook de kosten in beeld worden
gebracht. Naast ICT moet ook het plaatsingsproces worden meegenomen in dit scenario.
De voorzitter stelt voor zoveel mogelijk te starten op 1 januari en rekening te houden met een 2 maanden
durende opbouwsituatie. Gelet op het tijdstip van de volgende vergadering van het AB wordt besloten dat
het DB een gedetailleerde planning van scenario B zal bespreken en een besluit zal nemen of afgeweken
kan worden van een volledige start van 1 januari. Voorafgaand zal de planning in directeurenoverleg (DO)
worden doorgenomen.
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4. Begroting 2013
De secretaris meldt dat de begroting voor 15 november bij BZK ingediend moet zijn en dat er
overeenstemming is met Den Haag over de opbouw van het weerstandsvermogen.
De heer Baldewsingh vraagt naar de consequenties van de afschaffing van het BTW compensatiefonds.
De heer Aptroot geeft aan twijfels te hebben over de kosten m.b.t. de huur, de bijkomende kosten zijn
hoog en lijken niet overeen te komen met de uitgebrachte offerte van de provincie. De heer Van Alphen
meldt dat Pijnacker-Nootdorp vanwege de hoogte van de bijdrage niet kan instemmen met de
voorliggende begroting. De heer Guldemond adviseert de adviezen uit het onderzoek naar
gemeenschappelijke regelingen mee te nemen. Mevrouw Bruines vraagt om in de voorjaarsnota terug te
komen op de directe productiekosten.
De voorzitter antwoordt dat de plannen m.b.t. het BTW compensatiefonds worden gevolgd en dat de
resultaten van het onderzoek naar gemeenschappelijke regelingen zullen worden gedeeld. In de
voorjaarsnota komen de directe productiekosten terug. De huurkosten vallen binnen de begroting,
uitgezocht wordt of er verschillen zijn met de offerte, indien nodig wordt e.e.a. meegenomen in de
voorjaarsnota.
De voorzitter betreurt de tegenstem van Pijnacker-Nootdorp, er wordt een gesprek gepland tussen de
voorzitter, de waarnemend directeur en Pijnacker-Nootdorp.
Het AB stemt met kennisneming van de tegenstem van de heer van Alphen namens Pijnacker-Nootdorp
en de kanttekening van de heer Aptroot namens Zoetermeer, in met de begroting.
5. Rondvraag
Er wordt gevraagd of de verslagen van het DO ook aan het AB kunnen worden verzonden. Dit wordt
toegezegd.
De secretaris meldt dat rondom de BRZO bedrijven er binnenkort bestuurlijk overleg is.
6. Sluiting
De voorzitter dankt een ieder en sluit de vergadering.
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