VERSLAG AB
omgevingsd¡enst

HI\AGLANDEN
Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Haaglanden
Datum overleg: 1 9 december 20'13 van 09.30

-

12.30 uur

Postadres

Postbus 14060
2501 GB Den Haag
T (070) 21 899 00

Locatie: Zuid-Hollandplein 1, Uitenryaardenzaal
Kopie aan: MT ODH en DO

E info@odh.nl

Aanwezig:
Hans Horlings (voozitter), Rogier van der Sande, Rik Janssen, Bert van Alphen,
Fatma Koçer Kaya, Charlie Aptroot, Saskia Bruines, Lucas Vokurka, Rabin Baldewsingh,
Bram Meijer, Leo Klaassen (secretaris) en Marga van Zeijl (verslaglegging)
Met kennisgeving afirezig: Michel Bezuijen en Peter Smit

1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Verslag d.d. 15 november 2013
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein I
2596 AW Den Haag

I

www.odh.nl

Mededelingen:
JaarkalenderP&C
Het bestuur neemt de planning in de jaarkalender voor kennisgeving aan

a.

b.

KPI's en vastgestelde PDC en ZTC
Het Algemeen Bestuur stemt in met de voorliggende set eenduidige KPI's voor alle deelnemers. De
uniformiteit door het werken met de vastgestelde provinciale producten diensten catalogus, de ODH
zaaktype catalogus en een uniforme set KPI's maken het de ODH mogelijk efficiënt te werken waardoor
de mogelijkheid ontstaat te werken met uniforme rapportages die vanuit het systeem geleverd kunnen
worden. De heer van der Sande verzoekt om enig maatwerk voor de PZH.

c.

Schatkistbankieren
De verplichting van het Kabinet om deelte nemen aan het zogenoemde schatkistbankieren maakt een
nauwgezette liquiditeitsplanning noodzakelijk. De deelnemers worden gevraagd dit mede mogelijk te
maken door de bevoorschotting tijdig conform de gemeenschappelijke regeling en begroting te laten
plaatsvinden.

d.

Afschaffen WGB:

.
r

lngekomen brief ministerie van len M en memo bedrijven
conceptbrief AB richting gemeenten en provincie
Door het laten vervallen van de Verklaring Van Geen Bezwaar gaat het bevoegd gezag voor niet BRZO
en IPPC inrichtingen volledig over van provincie naar gemeenten. De bijbehorende middelen zijn
overgeheveld middels een mutatie van Provinciefonds naar Gemeentefonds Dit is vastgelegd in de
decembercirculaires voor gemeenten en provincies. Het gaat voor de ODH om een mutatie in totaal van
ca 730.000 euro. Het Algemeen Bestuur stemt in met een brief aan de deelnemers waarin wordt
aangegeven dat bij het opstellen van de Voorjaarsnota20l4 de bedragen uit decembercirculaire
gemeenten uitgangspunt zijn voor het, voor de ODH, budgetair neutraal karakter van deze
takenoverheveling.

4.

Financiën

a.

Begrotingsuitgangspunten
De heer Vokurka kondigt een kadernota met gemeenschappelijke kaders voor alle GR'n. Hij vindt het
belangrijk om de gemeenschappelijke regelingen op een lijn te krijgen. De heer van der Sande stelt dat in
principe de inflatie mee genomen moet worden en dat bij de salarissen de werkelijke loonsom het
uitgangspunt is inclusief eventuele cao-aanpassingen.
Relevante voorstelen die uit de taskforce komen (voorjaar 2015) zullen ook meegenomen worden. Te
zijner tijd kan daar separaat een besluit over genomen worden.
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omgev¡ngsdienst

HAAGLANDEN
Het AB stemt in met in met de begrotingsuitgangspunten. De gemeente Wassenaar onthoudt zich van

stemming.

b.

Controleprotocol
Het normenkader in het controleprotocol is erg uitgebreid. Nagaan wat strikt noodzakelijk is voor de
accountant en beperken tot wettelijke regels. Met de accountant doornemen en zo mogelijk onderdelen
schrappen. Het resultaat hiervan wordt rondgestuurd.

c

Specif icatie verlofrechten

Het voorstel over de verlofrechten wordt besproken.
Het AB stemt in met optie 2. Het bedrag wordt in een voorziening gestort t.b.v. inkopen
productiecapaciteit.

d.

BTW- regime
De BTW notitie wordt onder dankzegging voor kennisgeving aangenomen

5.

Benoemingsbesluit Rekeningcommissie
He AB gaat akkoord met het benoemingsbesluit rekencommissie Haaglanden zoals het er nu ligt.
Den Haag en Pijnacker-Nootdorp kijken of zij nog leden kunnen aanleveren.

6.

DVO archief en Akte tijdelijke ter beschikking stelling archiefbescheiden
Het AB stelt de stukken vast, met op voorstel van de heer van der Sande enkele kleine tekstuele

aanpassingen vanuit de provincie.
Daarna kunnen de documenten ter ondertekening worden aangeboden.

7.

lnkoop- en aanbestedingsbeleid
Het voorliggende inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op het modelvan de VNG
Het grensbedrag voor nationaal aanbesteden van werken boven de twee ton is aan de lage kant Dit bedrag
moet aangepast worden aan wat te doen gebruikelijk is. Voorgesteld wordt die te verhogen naar vijf ton.

8.

Vuun¡verkmandaat van ILT aan directeur ODH
Het AB gaat niet akkoord met de mandatering van de directeur. De verantwoordelijkheid blijft vooralsnog bij
lLT. l&M moet eerst een goed besluit hierover nemen. Wel stemt men in met een schriftelijke
besluitvormingsronde als dit alsnog zou gebeuren.

9.

Rondvraag en sluiting
De heer Baldewsingh spreekt zijn waardering uit naar de organisatie van de ODH voor de in 2013 geleverde
prestaties. Er is hard gewerkt, er zijn goede vorderingen gemaakt en 'er staat nu iets'. Het AB stemt in met
deze lovende woorden. De heer Janssen stelt vast dat van wegen de komende gemeenteraadsverkiezingen
dit het laatste overleg is in deze samenstelling. Er wordt door de directeur ODH toegezegd voor de nieuwe
bestuursleden een overdrachtsnotitie op te stellen.

Aansluitend aan de AB-vergadering is de bijeenkomst over strategisch risicomanagement, hiervoor zijn ook
de portefeuillehouders financiën uitgenodigd.
Aldus vastgesteld door het Algemeen bestuur in zijn vergadering van l s mei 2014,

de secretaris,

de voorzitter,

ir. L.P. Klaassen

H.H.V. Horlings
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