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Gemeente

oosendaal Raadsmededeling

20-12-2016 Nr.:

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouders de heer C. Lok

Datum:

Van:

Aan:

Kopie aan:

Onderwerp:

de raad van de gemeente Roosendaal

Samenwerkingsplan WH Wabo
lOc4cept verordening kwaliteit Vergunningen, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht

Bijlage{n): L

lnleiding
De6 samenwerking vindt plaats op gebied van: P&O/HRM, Ruimtelijke Ordening, Financiën, VTH-
taken, Openbare Ruimte, GRIP/sturing GR, Juridisch gebied.

Deze Raadsmededeling gaat over De6 samenwerking op gebied van de VTH Wabo.
Bijgevoegd treft u het samenwerkingsplan aan en de concept verordening Kwaliteit.

Kennis nemen van
1. Het samenwerkingsplan VTH Wabo De6
2. De concept verordening Kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht
3. Het verzoek om de concept verordening vrij te geven en ter kennis te brengen van Gedeputeerde

Staten. E.e.a. conform artikel 5.4, 1e lid, sub b van de Wabo (wettelijk verplichle 'hoorplicht')
waarna de Verordening aan uw Raad voor vaststelling wordt voorgelegd.

Toelichtinq ount 1

- ln ZSI+ hebben de colleges van de De6 gemeenten besloten om samen te werken en oþdracht
gegeven om een samenwerkingsplan op te stellen.

- Medio 2015 heeft de projectgroep VTH Wabo De6 het samenwerkingsplan opgeleverd en werd
het plan in het bestuurlijk overleg vastgesteld.

- Op 6 oktober 2015 hebt u, de Gemeenteraad, het samenwerkingsplan De6 VTH Wabo in
concept vastgesteld, het plan vrijgegeven voor het medezeggenschapstraject en ter informatie
voorgelegd aan het Gemeenschappelijk Overleg (zie besluitenlijst 6-10-2015).

- Op 20 september 2016 heeft de Ondernemingsraad Roosendaal een reactie gegeven op het
samenwerkingsplan. Zij stellen zich op het standpunt dat de oorspronkelijke adviesvraag niet
langer actueel is en zij om die reden afzien van een advies.

- Parallel aan het medezeggenschaptraject is de projectgroep, na hiervoor toestemming te
hebben gekregen van het bestuurlijk overleg, gestart met de voorbereiding van de
implementatiefase. Om aan de voorbereiding invulling te kunnen geven, zijn verschillende
werkgroepen geformeerd, die werden bemenst door collega's van de De6 gemeenten. Door de
werkgroepen zijn specifiek die onderwerpen uitgewerkt die minimaal noodzakelijk zijn om de
samenwerking te kunnen starten. lnmiddels hebben ook deze werkgroepen hun producten
opgeleverd en zijn de resultaten gepresenteerd aan het bestuurlijk overleg.
Om de samenwerking te kunnen starten, moeten de laatste noodzakelijke
implementatieprocessen worden doorlopen en de implementatieresultaten van de werkgroepen
moeten worden geoperationaliseerd. Nu het samenwerkingsplan is vastgesteld door het
College, kan de projectgroep hier invulling aan gaan geven. Het doel is om in het eerste
kwartaal van2017 de concrete samenwerking vorm te geven.

Toelichtinq punt 2 en 3
- Door de Rijksoverheid is begin 2015 besloten de verplichte kwaliteitscriteria niet op te nemen in

een wet.
- Om toch voldoende kwaliteit te borgen werd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

(Wabo), de verplichting opgenomen dat iedere gemeente een Verordening kwaliteit
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving Omgevingsrecht moet vaststellen.
De Verordening Kwaliteit regelt de gemeentelijke zorg voor een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving voor zover die gestalte krijgt in de kwaliteit van uitvoering en handhaving van het
Omgevingsrecht.

- Door vaststelling van de Verordening geeft de gemeente uitvoering aan de Wabo.



Gemeente Roosendaal heeft ook gehoor gegeven aan de opdracht om een verordening op te
stellen. Deze wordt u in concept aangeboden (bijlage l).
Voordat de Verordening kwaliteit VTH Omgevingsrecht door u kan worden vastgesteld, dient
het college van Gedeputeerde Staten te worden gehoord conform artikel 5.4 l¡d1, sub Wabo.

lnvulling gevend aan de operationalisering van de werkgroep resultaten, delen wij u mede dat
wij hebben besloten om de concept Verordening kwaliteit Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving (\/TH) in het kader van de hoorplicht, conform artikel 5.4, eerste lid, sub b van de
Wabo, voor zullen leggen aan het college Gedeputeerde Staten.

Communicatie
Gemeenten Halderberge, Rucphen, Moerdijk, Etten-Leur, Zundert en Roosendaal stemmen interne en
externe communicatie af en zullen eenduidige informatie delen.

Vervolg(procedure)
Na de Hoorplicht wordt de verordening Kwaliteit ter vaststelling aan uw Raad voorgelegd

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van

De De bu

jnen mr. J.M
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lnhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Aleemene bepalinsen
artikel 1 Begripsbepalingen
artikel2 Reikwijdte

Hoofdstuk 2 Kwaliteit
artikel 3 Betrokkenheid van de raad

artikel 4 Kwaliteitsdoelen
artikel 5 Kwaliteitsborging

Hoofdstuk3 Slotbepalingen
artikel 6 lnwerkingtreding en citeertitel

Toelichtine
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Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikell Begripsbepalingen
ln deze verordening en daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
. wet: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
r betrokken wetten: de wet en de wetten, bedoeld in artikel 5.1 van de wet, voor zover bij of krach-

tens de genoemde wetten is bepaald dat hoofdstuk 5 van de wet van toepassing is;

o kwaliteitscriteria: de in de landelijke samenwerking tussen bevoegde gezagen ontwikkelde en be-

schikbaar gestelde vigerende kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving in-
zake de beschikbaarheid en deskundigheid van organisaties die met de uitvoering en handhaving
van de betrokken wetten zijn belast;

o basistaken en plustaken: taken waarvan de uitvoering bij wet of in opdracht van het college van
burgemeester en wethouders is opgedragen aan de OMWB;

o thuistaken: taken die worden uitgevoerd door het college van burgemeester en wethouders;
¡ kwaliteitsvoorwaarden: de in lokaal verband te hanteren voorwaarden, zoals opgenomen in bijlage

l- van deze verordening, die van toepassing zijn op de uitvoering en handhaving van de thuistaken.

Artikel2 Reikwijdte
Deze verordening is van toepassing op de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten door of in
opdracht van het college van burgemeester en wethouders.

Hoofdstuk 2 Kwaliteit

Artikel3 Betrokkenheid van de raad
De gemeenteraad ziet toe op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit van de uitvoering en hand-
having van de betrokken wetten in het licht van de door de gemeente vastgestelde beleidskaders voor
de fysieke leefomgeving.

Artikel4 Kwaliteitsdoelen
L. Burgemeester en wethouders beoordelen de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de be-

trokken wetten in het licht van daarvoor door hen krachtens artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit
omgevingsrecht gestelde doelen.

2. De doelen, waar deze gestalte krijgen in de uitvoering en handhaving van de betrokken wetten, be-
doeld in lid 1, hebben in ieder geval betrekking op:

a. de dienstverlening;
b. de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;
c. de financiën.

Artikel5 Kwaliteitsborging
1. Op de uitvoering en handhaving van de basistaken en plustaken zijn de kwaliteitscriteria van toepas-

sing.

2. Op de uitvoering en handhaving van de thuistaken zijn de kwaliteitsvoorwaarden van toepassing.
3. Het college van burgemeester en wethouders stelt nadere criteria vast op basis van de kwaliteits-

voorwaarden.
4. Over de naleving van de kwaliteitscriteria en kwaliteitsvoorwaarden doet het college van burge-

meester en wethouders jaarlijks mededeling aan de gemeenteraad.

Verordening kwa liteit vergu nningverlening, toezicht en ha nd having omgevingsrecht
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5. Voor zover de kwaliteitscriteria en/of kwaliteitsvoorwaarden niet zijn of konden worden nageleefd,
doet het college van burgemeester en wethouders daarvan gemotiveerd mededeling aan de ge-

meenteraad.

Artikel 6 lnwerkingtreding en citeertitel
t. Deze verordening treedt in werking op (datum).
2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en

ha nd having omgevingsrecht.

Verordeni ng kwa liteit vergun n i ngverlening, toezicht en ha nd having omgevingsrecht
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TOELICHTING

ATGEMEEN

De verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) regelt de gemeentelijke
zorg voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving voor zover die gestalte krijgt in de kwaliteit van
uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht.
Door implementatie van de verordening geeft de gemeente uitvoering aan de Wabo.
De verordening is een uitvloeisel van de afspraak om de kwaliteit van WH decentraal te borgen.

De hierbij door de gemeenteraad vast te stellen verordening volgt deels de modelverordening van de
VNG. Op één onderdeel wijkt de verordening echter af van de modelverordening. ln De6 verband (sa-

menwerkingsverband tussen de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Halderberge, Rucphen, Moerdijk en
Zundert) is ervoor gekozen om de vastgestelde kwaliteitscriteria niet van toepassing te verklaren op de
uitvoering en handhaving van de thuistaken. De kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de thuis-
taken wordt op een andere wijze gewaarborgd en heeft in ieder geval betrekking op de dienstverlening,
de uitvoeringskwaliteit van diensten en producten en de financiën. Op de uitvoering en handhaving
van de basistaken en plustaken zijn echter, zoals geregeld in de modelverordening, de kwaliteitscriteria
wel van toepassing. Dit laatste is overigens wettelijk bepaald voor de basistaken die krachtens de wet in
opdracht van het college van burgemeester en wethouders door omgevingsdiensten worden verricht.

ARTIKELSGEWIJS

Artikell

ln dit artikel zijn slechts begrippen opgenomen die niet al met een begripsbepaling zijn gedefinieerd in
de Wabo.
Als betrokken wetten worden aangemerkt de Wabo zelf, en de wetten bedoeld in artikel 5.L van de
Wabo, voor zover bij of krochtens die wetten is bepaald dat Hoofdstuk 5 van de Wobo van toepossing is.
Op de uitvoering of handhaving van een geheel andere wet, zoals bijvoorbeeld de Drank- en Horecawet,
is deze verordening niet van toepassing (wat onverlet laat dat over overlappende onderwerpen elders
wordt gerapporteerd, zie het algemeen deel van de toelichting). De wetten waarom het krachtens arti-
kel 5.1Wabo om kan gaan zijn: de Flora- en faunawet, de Kernenergiewet, de Monumentenwet 1998,
de Natuurbeschermingswet L998, de Ontgrondingenwet, de Wet bescherming Antarctica, de Wet bo-
dembescherming, de Wet geluidhinder, de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet milieubeheer, de
Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Woningwet.
Een belangrijk begrip in deze verordening is kwaliteitscriterio. De kwaliteitscriteria waar het hier om
gaat zijn - thans - de bekende Kwaliteitscriteria 2.1. voor VTH, die in brede samenwerking door de be-
voegde gezagen zijn ontwikkeld en beschikbaar gesteld voor de kwaliteit van vergunningverlening, toe-
zicht en handhaving, op het gebied van de beschikbaarheid en de deskundigheid van de daarmee belas-
te organisaties. Deze liggen aan de basis van het VTH-stelsel. Het ligt in de rede dat van deze kwaliteits-
criteria in de loop van de jaren verbeterde en geactualiseerde versies beschikbaar zullen worden ge-

maakt om de versie 2.L op te volgen. Vanwege deze verdere ontwikkeling van de kwaliteitscriteria is in
de begripsbepaling een dynamische verwijzing opgenomen, zodat bij de ontwikkeling en beschikbaar-
stelling van een volgende versie van de kwaliteitscriteria niet tot aanpassing van de verordening hoeft te
worden overgegaan. De kwaliteitsvoorwaarden zijn de voorwaarden zoals opgenomen in bijlage l van
deze verordening. Met deze begripsbepalingen en de verankering in artikel 5 van de verordening liggen
de Kwaliteitscriteria 2.L en de kwaliteitsvoorwaarden aan de basis van deze verordeníng.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
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Voor het begrip omgevingsdienst is aangesloten bij de omgevingsdiensten waarvan melding wordt ge-

maakt in artikel 5.3 van de Wabo, zoals dat zal komen te luiden wanneer wetsvoorstel33 872 tot wijzi-
ging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en

handhaving) tot wet is verheven.l

Artikel2

De reikwijdte van de verordening heeft een inhoudelijke afbakening en een afbakening naar bevoegd
gezag. Ten eerste moet het gaan om de uitvoering of handhaving van de betrokken wetten. De termino-
logie "uitvoering en handhaving" is overgenomen uit het wetsvoorstel en wordt ook gehanteerd in het
Besluit omgevingsrecht zoals dat op grond van het wetsvoorstel zal worden gewijzigd. "Uitvoering en

handhaving" betekent dan vergunningverlening, toezicht en handhaving. Dat wil zeggen alle taken tot
uitvoering of handhaving van de Wabo en van de wetten, bedoeld in artikel 5.1van de Wabo. Zie daar-
over de toelichting bij artikel L. Ten tweede moet het gaan om de uitvoering of handhaving door of in
opdracht van het college van burgemeester en wethouders. De verordening is dus van toepassing als

het gaat om de uitvoering van de betrokken wetten door het college van burgemeester en wethouders
zelf of , in opdracht van het college van burgemeester en wethouders door een omgevingsdienst of een
private partij (maar vanwege het college). Uitvoering van wetten die genoemd zijn in artikel 5.1 van de
WaboofvandeWabozelfdooranderebevoegdegezagen,zoals degemeentebesturenofanderepro-
vinciebesturen die hun verordeningen op basis van hetzelfde model vaststellen, het waterschapsbestuur
of de Minister van lnfrastructuur en Milieu of de Minister van Economische Zaken, valt buiten het bereik
van deze verordening. De uitvoering en handhaving van de Wet bescherming Antarctica of de Kernener-
giewet wordt bijvoorbeeld niet door de besturen van gemeenten of provincies uitgeoefend en valt dus
buiten deze verordening. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor de Waterwet voor zover die door het Rijk of
door waterschappen wordt uitgevoerd. Waar hier wordt gesproken over de uitvoering of handhaving
van taken door of in opdracht yon het bevoegd gezag wordt gedoeld op de uitvoering door gemeentelij-
ke d iensten e n regiona le uitvoeringsd iensten.

Artikel3

Dit artikel is van belang in verband met de rolverdeling tussen de gemeenteraad en het college van bur-
gemeester en wethouders. lngevolge de systematiek van het Besluit omgevingsrecht, is de jaarlijkse

beoordeling van en rapportage over kwaliteit een taak voor het bevoegd gezag, dat wil zeggen: het col-
lege van burgemeester en wethouders. Bezien vanuit de Gemeentewet, is kaderstelling juist de taak van

de gemeenteraad.
De kaderstellende rol krijgt allereerst gestalte door de vaststelling van deze verordening als geheel.

Daarnaast is het echter, gelet op de samenhang met het Besluit omgevingsrecht, van belang uitdrukking
te geven aan het feit dat de gemeenteraad vooral vanuit de hoofdlijnen betrokken is bij het beleid en zal

toezien op de continuìteit van de kwaliteit over meerdere jaren.

Het horizontale toezicht door de gemeenteraad op het (regionale) uitvoerings- en handhavingsbeleid

door het college van burgemeester en wethouders, zal daarom plaatsvinden in het licht van het strategi-
sche beleid dat op hoofdlijnen wordt gevoerd voor de fysieke leefomgeving, zoals omgevingsvisies, mili-
eubeleidsplannen en structuurvisies.
Artikel 3 richt zich tot de gemeenteraad. lndirect is het eveneens van belang voor het college van bur-
gemeester en wethouders, en de omgevingsdiensten die in hun opdracht werken, omdat de rol van de
gemeenteraad zich juist bij de meerjarenprogrammering en hoofdlijnen laat gelden. Voor het waarma-

1 Kamerstukken II 2014/L5, 33 872 nr. 2, zoals bijgewerkt t/m nr. 11 (tweede Nota van Wijziging d.d. 29 april

201s).

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
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ken van deze rol, beschikt de gemeenteraad reeds over de mogelijkheden die de organieke wetgeving
hen biedt en de kaders die zijn op strategisch niveau voor de fysieke leefomgeving in plannen en visies
hebben vastgelegd.
Om deze rol waar te kunnen maken is het vanzelfsprekend van belang dat het college van burgemeester
en wethouders de raad daartoe door tijdige informatieverstrekking in staat stelt. Dat daarvoor eveneens
informatie van de omgevingsdienst van belang kan zijn, spreekt voor zich en is op grond van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de opdrachten aan de omgevingsdiensten voldoende gewaarborgd.

Artikel4

Artikel 7.2, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht verplicht het bevoegd gezag (lees: het college van
burgemeester en wethouders) om beleid te formuleren voor de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-

taken. De grondslag van deze bepaling (art. 5.3 Wabo) zag voorheen op een doelmatige en programma-
tische handhaving, maar zal op grond van de wijziging van de Wabo en het Bor door het wetsvoorstel
VTH, ook gaan gelden voor uitvoering (vergunningverlening). Er is dan sprake van een uitvoeringsbeleid
en handhavingsbeleid, waarover onderlinge afstemming plaats dient te vinden tussen de bevoegde ge-

zagen op het niveau van de omgevingsdienst. Welk beleid moet worden geformuleerd laat het Bor in-
houdelijk open. Dit artikel strekt ertoe een inhoudelijke ambitie te geven aan de procesverplichting om
kwaliteitsbeleid te vormen.
Ten eerste door voor te schrijven dat het college van burgemeester en wethouders naar de kwaliteit van
de uitvoering en handhaving kijken in het licht van het geformuleerde (regionale) beleid, waarbij de

doelen van dat beleid betrekking moeten hebben op een aantal voorgeschreven inhoudelijke thema's.
Het gaat er daarbij telkens om die doelen te zien, niet vanuit elke mogelijke factor die daaraan kan bij-
dragen, maar vanuit het perspectief van de prestaties en kwaliteit van de uitvoering van de eigen orga-
nisaties.
Het gaat dan in ieder geval om dienstverlening, uitvoeringskwaliteit van producten en diensten en om
financiën.
ln paragraaf 4 van deze toelichting is de herkomst van de in dit artikel gehanteerde begrippen toege-
licht.
Er is voor gekozen in deze verordening geen voorschriften te geven over de te gebruiken indicatoren.
Dat is in de eerste plaats een taak voor de bevoegde gezagen, die daarmee in de praktijk al ruime erva-
ring hebben.

Artikel5

Dit artikel borgt de kwaliteit van de uitvoering en handhaving van de basistaken, plustaken en thuista-
ken.

Dit artikel geeft onder andere een verankering aan de kwaliteitscriteria 2.L en de opvolgers daarvan (zie

ook de toelichting bij artikel 1, waarin een begripsbepaling voor kwaliteitscriteria is opgenomen).
Het strekt ertoe te regelen dat van die kwaliteitscriteria voor de uitvoering van VTH-taken in de praktijk
gebruik gemaakt wordt waar het gaat over de uitvoering en handhaving van de basistaken en plustaken.

De verankering van de kwaliteit voor de uitvoering en handhaving van de thuistaken wordt geborgd

doordat voldaan moet worden aan de kwaliteitsvoorwaarden zoals opgenomen in bijlage l- van deze

verordening.
Van belang is dat de kwaliteitscriteria en de kwaliteitsvoorwaarden relevante input leveren voor de kwa-
liteit. Dat geeft vanzelfsprekend geen garantie dat de doelen die door het college van burgemeester en

wethouders zijn gesteld op grond van artikel 4 ook zonder meer in alle gevallen worden gehaald. Het
bereiken van deze doelen zal immers niet alleen afhankelijk zijn van de goede verrichtingen van de uit-
voerende organisaties. Van de naleving van de kwaliteitscriteria en de kwaliteitsvoorwaarden zal daar-

Verordening kwa liteit vergunningverlening, toezicht en ha ndhaving omgevingsrecht
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om jaarlijks mededeling gedaan moeten worden aan de gemeenteraad. Het gaat hier om een belangrij-
ke inhoudelijke mededelingsplicht die kan worden meegenomen in bestaande jaarlijkse rapportages, in

de op grond van het Besluit omgevingsrecht op te stellen documenten.
Omgekeerd wil het evenmin zeggen dat, als de criteria en/of voorwaarden (nog) niet in alle relevante
taken worden toegepast, dat de kwaliteit per definitie te wensen zal overlaten. ln dit geval zal echter
wel gemotiveerd moeten worden waarom de criteria en/of voorwaarden niet toegepast zijn of konden

worden en hoe welvoor de gestelde kwaliteit wordt gezorgd. De kwaliteitscriteria 2.1 en de kwaliteits-
voorwaarden zijn derhalve een cruciaal richtsnoer waarvoor geldt: pas toe of leg uit, "comply or ex-

ploin".

Artikel6

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van de verordening. Het is, gelet op de aard van de gestelde regels,

niet nodig om deze verordening in overgangsrecht te voorzien.

Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht
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Bijlage 1 Kwaliteitsvoorwaarden

1. Dienswerlening;
o beleid en strategie:

I er moet een bestuurlijk vastgestelde en actuele risicoanalyse en prioriteitstelling voor WH Wabo taken aanwezigzijn;
' de risicoanalyse en prioriteitstelling is een coproductie van bestuur, management en medewerkers;
. de risicoanalyse en prioriteitstelling is vertaald in uitvoeringskaders;

' de risicoanalyse, prioriteitstelling en uitvoeringskaders zijn actief gecommuniceerd naar medewerkers.
o Klantwaardering:

' vaststellen van en uitvoering geven aan een methodiek voor het periodiek meten van de klantwaardering van burgers en bedrij-
ven voor de VTH Wabo-dienstverlening en van de waardering van samenwerkingspartners op de VTH Wabo-taken.

2. Uitvoeringskwaliteit van diensten en producten;
o orocessen:

' actueel houden van procesbeschrijvingen, protocollen en werkinstructies voor elke WH Wabo taak.;

' beschikbaar hebben van checklisten ter ondersteuning van de uitvoering en handhaving;
. beschikbaar zijn van modelbrieven, modelverslagen en andere sjablonen.

o medewerkers:

' volgens de indeling van deskundigheidsgebieden van de kwaliteitscriteria inzicht geven in opleiding, ervaring, kennis en specia-
lismen van medewerkers die een bijdrage leveren aan VTH Wabo producten.

o informatievoorziening:
. digitalisering is leidend voor interne en externe informatie uitwisseling;
. informatievoorziening is in overeenstemming met maatschappelijke ontwikkelingen.

3. Financiën;
. strategie, beleid en externe en interne ontwikkelingen van de WH Wabo-taken zijn vertaald in de meerjarenbegroting.

Verorden ing kwa I iteit vergu nningverleni ng, toezicht en ha nd having omgevingsrecht
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samenwerking. De projectgroep en het bestuurlijk overleg (portefeuillehouders) hebben
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aangeboden aan de colleges van de gemeenten.
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Voorwoord

Begin 2014 zijn wij - de huidige projectgroep - als vertegenwoordigers van zes gemeenten

voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Er waren landelijke kwaliteitscriteria opgesteld

voor de WH Wabo-taken en het bleek dat iedere gemeente zelfstandig niet aan de criteria

kon voldoen. Ons gespreksonderwerp was of samenwerking een oplossing vormde.

Enkele gemeenten waren met de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een

onderzoek gestart naar de overdracht van VTH Wabo-taken naar de omgevingsdienst. Wij

besloten om de samenwerking met elkaar een kans te geven. Onder de naam 'D6'gingen

we van start met een business case.

Uit de business case bleek dat we door samenwerking kunnen voldoen aan de landelijke

kwaliteitscriteria. We benoemden uitgangspunten voor de samenwerking. Ons doel was een

lichte samenwerkingsvorm die juridisch, organisatorisch en financieel niet te zwaar werd.

Qua organisatievorm maakten we nog geen keuze; een'centrale organisatie'en een

'netwerkorganisatie'waren geschikt. Andere vormen zoals onderlinge uitwisseling zonder

verdere afspraken en het opzetten van een nieuwe samenwerkingsorganisatie als eigen

rechtspersoon voldeden niet aan de uitganspunten en vielen af. In de afwegingen en

keuzes ging het om de vraag wat je in de samenwerking centraliseeft (gaan we

bijvoorbeeld toe naar één werkproces, één huisvestingsplek, één ICT-systeem) en wat

decentraal blijft (elke gemeente afzonderlijk).

Medio 2014 is gekozen om de samenwerking in D6-verband invulling te geven. De colleges

hebben kennisgenomen van de business case als vertrekpunt en opdracht gegeven om een

samenwerkingsplan op te stellen. Als randvoorwaarde is meegegeven dat de samenwerking

op termijn inpasbaar dient te zijn met de gemeenschappelijke regeling OMWB. Najaar 2014

is de projectorganisatie ingericht, een plan van aanpak opgesteld en zijn we met het

samenwerkingsplan aan de slag gegaan.

De werkgroepen leverden resultaten, we spraken met een vertegenwoordiging van

ondernemingsraden, stemden af met de OMWB en maakten in de projectgroep afwegingen

over het functioneren van de samenwerking. En dat in een turbulente omgeving.

Toen we starten was de term'D6'(inmiddels De6) nog een blanco blad. In opdrachtvan de

colleges zijn verkenningen uitgevoerd naar samenwerking op zes beleidsterreinen. De WH

Wabo-taken is eerder gestart en loopt qua tempo daardoor vooruit op de andere vijf

beleidsterreinen. Vanuit'onze' VTH Wabo samenwerking zijn uitwerkingen beschikbaar

gesteld aan de bredere verkenning. Dit heeft geresulteerd in De6 brede afspraken over

uitwisseling van personeel via een detacheringsovereenkomst, afspraken over onderlinge

financiële verrekening en de juridische constellatie van de samenwerking. De VTH Wabo

samenwerking conformeert zich aan deze afspraken en maakt gebruik van de uitwerkingen,
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Een andere ontwikkeling in december 20t4 was dat de kwaliteitscriteria niet worden

opgenomen in de wet. Daarmee veranderde één van de uitgangspunten van de

samenwerking. We hebben geconcludeerd dat er voldoende argumenten zijn om het

opstellen van het samenwerkingsplan te vervolgen. De colleges zijn geinformeerd over het

wegvallen van de wettelijke verplichting en deelden onze conclusie. Achteraf een goede zet.

Nu blijkt dat de kwaliteitscriteria niet in de wet worden vastgelegd, maar wel aan de basis

staan van een landelijke modelverordening kwaliteit die in juli 2015 verscheen. De

modelverordening moet vertaald worden in een gemeentelijke verordening wat de zes

gemeenten samen hebben opgepakt.

Terug naar het samenwerkingsplan. Het resultaat van diverse afwegingen en keuzes. Een

belangrijke keuze is dat de samenwerking structuurarm is, maar niet structuurloos. We

bouwen geen nieuwe samenwerkingsorganisatie. We leggen met elkaar wel een paar

spelregels en afspraken vast. De afspraken gaan overl

. het in samenspraak met de medewerkers en op termijn harmoniseren van

werkprocessen;

. de vorming van een werkgroep om de harmonisatie te realiseren

. de vorming van een werkgroep om'vraag en aanbod' van gemeenten te

koppelen;

. de evaluatie van de samenwerking.

We maken gebruik van de uitwerking van de bredere De6 verkenning voor de uitwisseling

van personeel en de onderlinge financiële verrekening.

We zien het samenwerkingsplan als een document om te starten met samenwerken. Elke

gemeente heeft op dit moment een eigen uitvoeringswijze en visie op de VTH Wabo-taken.

Elke gemeente heeft daardoor een eigen positie in de samenwerking. Van 'leverancier van

capaciteit'tot'vrager van capaciteit'tot'herschikker van capaciteit'. De samenwerking kan

met deze verschillende posities omgaan. Met het commitment van een groeimodel waarin

we jaarlijks evalueren en in een periode van 2-3 jaar naar meer uniformiteit toewerken. In

die periode gaan we - waar nodig en zinvol - onderling werk en medewerkers uitwisselen.

De onderlinge bekendheid zal toenemen. Samen met het versterken van onderlinge

kennisuitwisseling en gezamenlijke opleidingen van medewerkers verwachten we dat er

steeds meer'wij-gevoel'ontstaat. En houden we altijd nog de mogelijkheid om de

samenwerking verder te verstevigen als dat nodig blijkt.

Projectgroep samenwerking VTH Wabo:

Jack van Beers, Etten-Leur - Emile Dijkstra en Desireé Bax, Roosendaal

Marc Jaegers, Halderberge - Martijn Gijzen, Rucphen

Jeroen de Vugt, Moerdijk - Lian van de Korput, Zundert

5



1. Inleiding

1.1 Leeswijzer

Sinds september 2014 zijn de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal,

Rucphen en Zundert (De6) bezig om een samenwerking op te zetten voor uitvoering van

WH Wabo-taken. De colleges hebben na de zomer kennisgenomen van de uitkomsten van

een verkenning in de vorm van een businesscase en besloten om dit samenwerkingsplan op

te stellen om een definitief besluit te kunnen nemen over de samenwerking.

In dit samenwerkingsplan komen aan bod:

. motieven, afwegingen en doelen om samen te werken;

. besturings- en organisatiemodel;

. taken in samenwerking;

. juridischeverankering;

r pêrsorìêle uitwisseling en financiën.

L.2 Voorgeschiedenis

Implementatietraject landelijke kwaliteítscriteria (voorjaar 2O 73)

In het voorjaar van 2013 heeft het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) alle

gemeenten verzocht om een implementatietraject te doorlopen om te voldoen aan de

landelijke kwaliteitseisen voor de taken vergunningverlening, toezicht en handhaving.

De boodschap was dat de landelijke kwaliteitseisen op termijn worden vastgelegd in

wetgeving. De De6 gemeenten hebben de landelijke zelfevaluatietool gehanteerd om te

beoordelen of aan de eisen van de kwaliteitscriteria wordt voldaan.

De conclusie uit de landelijke zelfevaluatietool was dat geen gemeente zelfstandig kan

voldoen aan de kwaliteitseisen voor kritieke massa (dit zijn eisen die worden gesteld aan

opleiding, werkervaring en urenbesteding per (deel)taak door medewerkers). Om te

voldoen is opschaling van de taakuitvoering noodzakelijk.

Onderzoek naar regionale samenwerking (voorjaar 2074)
De De6 gemeenten hebben een businesscase opgesteld om te onderzoeken of

samenwerking een gewenste oplossing is om te voldoen aan de kwaliteitscriteria. Enkele

gemeenten hebben gelijktijdíg een businesscase opgesteld met de OMWB om te

onderzoeken of taakoverdracht naar de OMWB een gewenste oplossing is. De rapportages

van beide businesscases zijn voor de zomer van 2014 opgeleverd. Uit de businesscase van

de De6 volgde dat de regionale samenwerking voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

Tijdens een ambtelijk overleg en een bestuurlijk overleg' van de zes gemeenten hebben de

deelnemers de voorkeur uitgesproken voor de regionale samenwerkingsvorm De6.

6
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Besluitvorming door colleges (najaar 2074)
In september/oktober 2014 hebben de colleges kennisgenomen van de uitkomsten van de

businesscase en opdracht gegeven om een bedrijfsplan (nu: samenwerkingsplan) op te

stellen om een definitief besluit te kunnen nemen over de samenwerking.

Inríchten projectorganisatie en opstellen samenwerkingsplan (najaar 2074 -

voorjaar 2075)
In het najaar 2014 is de projectorganisatie ingericht en is een plan van aanpak opgesteld.

Er zijn overleggroepen geformeerd (bestuurlijk, ambtelijk, projectgroep, werkgroepen) en

er is periodiek overleg geweest met vertegenwoordigers van de ondernemingsraden en met

een vertegenwoordiging van de OMWB. De projectorganisatie heeft dit samenwerkingsplan

opgeleverd.

Besluitvorming samenwerkingsplan (najaar 2O75 - voorjaar 2076)
De colleges hebben in het najaar van 2015 kennisgenomen van het samenwerkingsplan en

het voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraden. Tegelijkertijd is opdracht gegeven

om de implementatie van de samenwerking voor te bereiden. Dit is door werkgroepen ter

hand genomen. Daarin is met name een uitwerking gegeven aan de werkprocessen,

informatievoorziening en het regieteam (inmiddels werkgroep). Tevens heeft een

werkgroep de verordening kwaliteit opgesteld. In het voorjaar van 2016 heeft het ambtelijk

en bestuurlijk overleg kennisgenomen van de resultaten van de voorbereiding op de

implementatie en met die resultaten ingestemd. Na advisering door de ondernemingsraden

kan het samenwerkingsplan worden aangeboden aan de colleges voor besluitvorming. Dan

zullen ook de resultaten van de voorbereiding van de implementatie worden ingebracht.

1.3 Borgingvankwaliteit(scriteria)
Een overweging voor samenwerk¡ng is om te voldoen aan landelijke kwaliteitscriteria

kritieke massa voor de VTH Wabo-taken. Op 18 december 2014 heeft de staatssecretaris

een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met betrekking tot de borging van kwaliteit.

Hierin staat dat:

. Gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor het waarborgen van een goede

uitvoeringskwaliteit waarbij het stellen van kwaliteitseisen voor de benodigde

deskundigheid en minimum beschikbaarheid alleen als ultimum remedium bij

algemene maatregel van bestuur kan plaatsvinden.

Gemeenten bepalen op welke wijze invulling wordt gegeven aan de zorgplicht voor

een goede kwaliteit van de uitvoering en handhaving. De wet VTH deelt een

bevoegdheid toe aan de gemeenteraad om daarover regels te stellen.

7

O



ç:1"

VNG en IPO een modelverordening opstellen waarin kwaliteitseisen voor de

basistaken (uitvoering omgevingsdienst) zijn opgenomen. Er wordt nagegaan of en

hoe de modelverordening ook invulling geeft aan de algemene zorgplicht voor de

kwaliteit van gemeentelijke WH Wabo-taken.

Het bestuurlijk overleg is op 14 januari 2015 bijeengekomen om de gewijzigde status van

de kwaliteitscriteria te bespreken. Het bestuurlijk overleg was er unaniem van overtuigd

dat er voldoende argumenten zijn om het samenwerkingsproces voor de VTH Wabo-taken

te continueren en om elk college een besluit te laten nemen over de samenwerking op

basis van een op te leveren samenwerkingsplan. De colleges zijn hierover geÏnformeerd.

In juli 2015 verscheen de modelverordening kwaliteit. VNG en IPO hebben hierover

voorlichtingsbijeenkomsten gegeven. De gemeenteraad zal een lokale verordening moeten

vaststellen. De samenwerking biedt de kans om als zes gemeenten een gelijkluidende

verordening te maken. Dit is inmiddels ambtelijk opgeleverd.

a
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2. Samenwerkingsmotieven

2.L Doelstelling

De zes gemeenten kiezen voor taakuitvoering in onderlinge samenwerking om de kritische

massa te vergroten. Het bundelen van mensen, kennis en capaciteit vermindert de

kwetsbaarheid van elke gemeente en bevordeft kwaliteit en doelmatigheid.

De doelstelling luidt; als samenwerking zorgen voor kwaliteit, doelmatigheid en

professionaliteit van de taakuitvoering met behoud van de ident¡te¡t van elke gemeente

2.2 Argumenten

Collectief
De gedeelde argumenten voor samenwerking op de WH wabo-taken zijn:

. Samenwerking op de WH Wabo-taken is één van de zes onderwerpen die in

onderzoek zijn van de zes gemeenten als reactie op de uitkomsten van een

provinciebreed bestuurskrachtonderzoek (commissie Huijbregts; adviesrapport

'Veerkracht bestuur in Brabant'). De zes onderwerpen zijn: VTH Wabo, ruimtelijke

ordening, openbare ruimte, financiën, juridisch en personeelszaken.

. Elke gemeente dient te voldoen aan landelijk geldende proceseisen zoals

vastgelegd in het Besluit Omgevingsrecht (Bor) en de Ministriële regeling

omgevingsrecht (Mor) voor toezicht en handhaving. Het is efficiënt om in

samenwerking te voldoen aan deze eisen. Hierdoor hoeft niet iedere gemeente zelf

het wiel uit te vinden. De eisen zijn ook verplicht voor vergunningverlening.

. Samenwerking dient te leiden tot een robuuste taakuitvoering met verhoogde

deskundigheid en bekwaamheid. De gemeente dient invulling te geven aan de

zorgplicht voor goede kwaliteit en bepalingen in de door gemeenteraden vast te

stellen verordening kwaliteit.

. De consequenties van de landelijke beoogde privatisering van bouwtoezicht

(uitvoering onderdelen toetsing en toezicht door marktpartijen in plaats van

gemeente) kunnen beter gezamenlijk worden opgevangen dan individueel. De

inwerkingtreding is stapsgewijs voorzien vanaf 20L7.

r Regionale samenwerking in De6-verband biedt op termijn voor de OMWB de

mogelijkheid om samen met de De6 een toekomstbestendige uitvoeringswijze voor

het omgevingsrecht te organiseren.

. Samenwerking is nodig om VTH Wabo-taken (exclusief milieu) uit te kunnen blijven

voeren voor provinciale inrichtingen. Deze taak heeft de provincie belegd bij de

OMWB. De OMWB laat deze taken uitvoeren door de gemeente Moerdijk. De

gemeente dient te voldoen aan de kwaliteitscriteria kritieke massa voor deze taken,

omdat deze voor omgevingsdiensten wel wettelijk worden verankerd als onderdeel

van de basistaken. De gemeente Moerdijk kan voldoen via De6 samenwerking.

9



Indivídueel
In het kader van een brede verkenning naar samenwerking op zes beleidsterreinen is een

inventarisatie uitgevoerd naar de visie van elke gemeente op samenwerking. Daaruit

komen de volgende visies ten aanzien van de VTH Wabo-taken:

Uit de inventarisatie is de volgende gezamenlijk motivatie voor samenwerking af te leiden:

voldoen aan kwaliteitseisen, borging van capaciteit in de zin van continuiteit en benutten

aanwezige specialismen, vergroten van deskundigheid door de grotere omvang.

Etten-Leur Borging van de capaciteit, kennisuitwisseling en vergroten van de kwaliteit.

Het verminderen van kwetsbaarheid bij piekmomenten en uitval van

medewerkers. De samenwerking biedt de mogelijkheid om expertise die

niet of beperkt aanwezig is bij de gemeente via andere gemeenten of

gezamenlijke inkoop beschikbaar te krijgen.

Halderberge

De strategie is om direct betrokken te blijven bij de taakuitvoering voor de

meer risicovolle bedrijven, ook de bedrijven in de gemeente waarvoor de

provincie bevoegd gezag is. Om de taken in de toekomst uit te blijven

voeren is het nodig om te voldoen aan minimale kwaliteitseisen. De D6

samenwerking kan daarin voorzien. Verder zijn er kansen voor efficiency

voordelen, uniforme uitvoeringswijze en verminderen van kwetsbaarheid.

Moerdijk

Samenwerking geeft de mogelijkheid om gebruik te maken van een

flexibele schil, expertise bij andere gemeenten en mogelijke besparingen

op de langere termijn.

Roosendaal

Borgen van de continuiteit in de taakuitvoering, verbeteren van de

kwaliteit (inhoudelijk sparren), efficiënter en effectiever werken door

processen te uniformeren.

Rucphen

Op korte termijn biedt de samenwerking mogelijkheden voor vervanging

bij uitval van medewerkers, het gezamenlijk implementeren van nieuwe

wetgeving, onderlinge sparringpartners en de opvang bij piekmomenten,

Op lange termijn het realiseren van gezamenlijke inkoopvoordelen

(software), mogelijkheid voor specialisatie van gemeenten door het

uitwisselen van aanvragen (woningbouw, hoogbouw, industrieel,

agrarisch). Dit behoud van het eigen karakter van elke gemeente.

Zundeft

Gemeente Visie op meerwaarde van samenwerking
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2.3 Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de samenwerking en de samenwerkingsvorm zijn

De digitale en fysieke frontoffice / loket blijft bij de gemeente

Burgers en bedrijven worden bediend via het gemeentehuis.

1. Toegankelijkheid klanten

De samenwerking en de manier waarop deze wordt ingericht en

functioneert ondersteunt de integrale levering van producten

door elke gemeente.

2. Organisatie brede
processen

Geen verandering in aanstelling van medewerkers, zij blijven in

dienst van de gemeente. De werkplek kan wel veranderen als er

werkzaamheden voor een andere gemeente worden uitgevoerd

waarbij aanwezigheid in de andere gemeente nodig is.

3. Ongewijzigde rechtspositie

Door het clusteren van taken in de samenwerking wordt het

voor elke gemeente mogelijk om aan eisen te voldoen die

betrekking hebben op de deskundigheid voor de taakuitvoering

Het samenwerkingsmodel faciliteert het clusteren van

werkaanbod bij medewerkers zodat zij voldoende uren kunnen

¡nzetten op een deskundigheidsgebied als daarvoor eisen

worden gesteld via de verordening kwaliteit.

4. Voldoen aan eisen

De juridische verankering van de samenwerking is gebaseerd op

de doelstellingen en uitgangspunten en zo licht mogelijk. De

samenwerking is geen zelfstandig rechtspersoon. Het is niet

mogelijk om bevoegdheden of besluiten over te dragen of te

mandateren aan de samenwerking; deze blijven bij de

individuele gemeenten.

5. Juridisch niet zwaarder
regelen dan nodig is

6. Vertegenwoordiger
samenwerking

Eén gemeente gaat contracten of afspraken met externe partijen

aan. Dit is nodig omdat de samenwerking geen rechtspersoon is.

Op termijn bundelen van de werkprogramma's van de zes

gemeenten tot één gezamenlijk werkprogramma met een

overzicht per gemeente van de planning van het werkaanbod en

de beschikbare capaciteit.

7. Programma wordt basis

voor uitvoering

Uitgangspunt
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Samenwerking zo eenvoudig mogelijk houden en aanhaken op

wat al is georganiseerd. Eventuele meerkosten worden beperkt

en (op termijn) terugverdiend of vertalen zich in een hogere

kwaliteit van de taakuitvoering c.q. het met zo min mogelijk

investeringen voldoen aan kwaliteitseisen.

8. Budgetneutraal

De samenwerking treedt niet naar buiten toe en heeft geen

eigen naam, logo of mailadres. De samenwerking wordt

aangeduid als'De6 WH Wabo'.

9. Identiteit

Start van de samenwerking in 2016 op basis van realistische

uitgangspunten, werkafspraken en verwachtingen. Er is een

groeipad waarmee veranderingen na de start mogelijk zijn. Dit

samenwerkingsplan bevat afspraken voor het startjaar met een

eindbeeld van de samenwerking na 2-3 jaar (zie paragraaf 2.4)

De ontwikkeling van de samenwerking gebeurt werkenderwijs

en op basis van evaluatie in het startjaar.

10. Groeipad

De door elke gemeente vastgestelde ambitie, uitvoeringswijze,

taakintensiteit en capaciteitsinzet is leidend voor uitvoering via

de samenwerking. De intentie is om in een periode van twee

jaar zoveel als mogelijk en wenselijk is te harmoniseren in de

operationele uitvoering van de VTH Wabo-taken. Dit betreft het

uniformeren van instrumenten, protocollen en werkprocessen

met als reden om een doelmatige uitvoering te bevorderen.

11. Harmonisatie

Alle gemeenten moeten toestemming geven om via de

samenwerking werkzaamheden te verrichten voor andere

partijen. Uitzondering zijn taken die nu al bij gemeenten zijn

belegd zoals de uitvoering van taken voor provinciale bedrijven

door de gemeente Moerdijk.

12. De6 of meer

Er wordt een jaarlijkse evaluatie uitgevoerd met conclusies over

het functioneren van de samenwerking. Op basis van deze

evaluatie worden beslissingen genomen over de toekomst.

13. Tijdshorizon

14. Afstemmingsoverleg

bestuurlijk en ambtelijk
Er is een bestuurlijk en ambtelijk afstemmingsoverleg met

deelname van elke gemeente en met gelijke stemverhoudingen

(elke gemeente één stem). Beide overleggen zijn bedoeld om

Uitgangspunt
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gezamenlijk sturing te geven aan en verantwoording af te
leggen over de samenwerking. Het bestuurlijk

afstemmingsoverleg kan een voorstel doen voor besluitvorming

door de colleges.

De samenwerking functioneert als netwerk met onderlinge

uitwisseling van werkzaamheden en (capaciteit van)

medewerkers. Gemeenten die taken inbrengen doen dit op basis

van werkopdrachten. Een te vormen werkgroep heeft inzicht in

vraag en aanbod van de gemeenten en zorgt voor de'match'.

15. Samenwerkingsmodel

De samenwerking en het samenwerkingsmodel is gericht op het

onderling uitwisselen van werkaanbod en capaciteit. Indien een

gemeente een positie van regiegemeente inneemt, zelf

geen/nauwelijks uitvoerend is en een groot volume via de

samenwerking wil laten uitvoeren dan dienen aanvullende

afspraken te worden gemaakt. Ook zal in dat geval een nieuwe

analyse moeten worden gemaakt over aspecten zoals:

uitwisseling personeel, financiële verrekening, impact Wet markt

en overheid en Wet vennootschapsbelasting, gebruik ICT

faciliteiten.

16. Gericht op uitwisseling

Uitgangspunt

2.4 Startjaar en perspectief op ontwikkeling (groeimodel)
De samenwerking kent een startjaar (20I6/2OL7) met een ontwikkelperspectief in de jaren

daarna. In de tabel is aan de hand van samenwerkingsaspecten aangegeven of deze

gerealiseerd worden in het startjaar ('20t6/t7') of via een groeipad met realisatie na twee

jaar ('2019'). Het doel van de samenwerking is om onderstaande aspecten te realiseren op

korte of middellange termijn.

Toelichting:

Het doel is om het aspect te realiseren in het startjaar of op termijn, de

samenwerking zal zich er actief voor inzetten.

Het is geen doel om het aspect te realiseren in het startjaar of op termijn.

De optie wordt opengehouden om het aspect te realiseren, de samenwerking zal er

niet actief naartoe werken. Het is mogelijk het aspect te realiseren op verzoek van

de gemeenten of omdat veranderingen (investeringen, nieuw beleid, nieuwe

(landelijke) eisen) de mogelijkheid bieden c.q. een noodzaak vormen.

V:

X:

O:
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1. Taken

1.1 Samenwerken op taakonderdelen via werkopdrachten en

uitwisseling

V x

1.2 Samenwerken op merendeel VTH Wabo-taken via een

gezamenlijk werkprogramma en onderlinge uitwisseling

vx

1.3 Samenwerken op VTH taken (inclusief APV, DHW) x o

2. Uitwisseling van werk en medewerkers

2.1 Matchen van vraag en aanbod van werk en personele

capaciteit op basis van werkopdrachten

V x

2.2 Gezamenlijke werkverdeling over gemeenten op basis van

gezamenlijk werkprogramma

x V

2.3 Gezamenlijk en onderling verzorgen van trainingen en

cursussen op vakinhoud

Vv

3. Informatievoorzieni ng

3.1 Eén IT systeem voor VTH Wabo-taken X o

3.2 Uniforme inrichting merendeel werkprocessen X V

3.3 Een faciliteit waarmee dossierinformatie uitgewisseld kan

worden tussen gemeenten

V V

4. Huisvesting

4.1 Onderlinge kennisuitwisseling (met name tussen

specialisten) roulerend bij de gemeenten

VV

4.2 Centrale huisvesting van alle betrokken medewerkers X x

Samenwerki ngsaspecten Situatie
2OL6/17

Situatie

2019

Toelichting:

Taken: De samenwerking start inhoudelijk met taakonderdelen van de VTH Wabo waarbij

op basis van een vraag van een gemeente (werkopdracht) één van de andere gemeenten

de werkopdracht uitvoert. Op termijn ontstaat een gezamenlijk werkprogramma met het

gezamenlijk werkaanbod en een verdeling van werkzaamheden over gemeenten.

De afbakening ligt in de WH Wabo; het is vooralsnog geen ambitie om VTH taken op basis

van andere wetten of verordeningen via de samenwerking uit te voeren.

Uitwisselinq van werk en medewerkers: Het samenbrengen van vraag (werkopdracht

gemeente) en aanbod (capaciteit gemeente voor uitvoering werkopdracht) gebeurt volgens

het principe van een marktplaats. Dat wil zeggen dat de spelregels zijn vastgelegd (in
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sa menwerki ngspla n, detacheri ngsovereen komst, overige overeen komsten) om vraag en

aanbod bijeen te brengen en administratief af te handelen. Een werkgroep fungeert als

beheerder van de marktplaats om vraag en aanbod te koppelen en te volgen.

De samenwerking ontwikkelt zich op termijn tot een verdeling van het gezamenlijke

werkaanbod over de medewerkers van de gemeenten op basis van een gezamenlijk

werkprogramma. In dit werkprogramma wordt benoemd welke werkzaamheden bij welke

gemeente worden uitgevoerd op basis van aanwezige capaciteit en deskundigheid.

Informatievoorzieninq: De samenwerking streeft niet naar één IT systeem voor de zes

gemeenten. Bij vervanging van een bestaand lT-systeem wordt gezamenlijk gekeken naar

het meest optimale systeem. Er wordt ingezet op meer uniformiteit bij de inrichting van de

verschillende IT systemen en onderlinge contacten van functioneel applicatiebeheerders.

Vanaf de start is er een voorziening voor het uitwisselen van documenten tussen

medewerkers van de gemeenten.

Huisvestinq: Er is geen voornemen voor centrale huisvesting van betrokken medewerkers.

De samenwerking zet in op periodiek bijeenkomen van medewerkers met dezelfde taken

(bijvoorbeeld specialisten) ten behoeve van onderlinge kennisuitwisseling.

2.5 fnpasbaarheid met OMWB

De colleges hebben bij de bespreking van de businesscase (september/oktober 2014) en de

opdracht tot het opstellen van dit samenwerkingsplan als randvoorwaarde benoemd dat de

samenwerking inpasbaar dient te zijn met de OMWB. Om die reden is er vanuit de

projectgroep periodiek overleg geweest met een vertegenwoordiging van de OMWB.

In eerste instantie ging het er met name om dat er vanuit de samenwerking geen

onomkeerbare beslissingen worden genomen die een blokkade kunnen vormen met een

toekomstige inpassing met de OMWB. In het najaar van 2014 is een procesmatige en

inhoudelijke uitwerking gegeven aan het aspect'inpassing OMWB'. Centraal daarin stond

een gedetailleerde uitwerking van een kwaliteitsmodel op basis waarvan beoordeeld kon

worden of de OMWB 'op orde' was om Wabo-taken in te passen. Op dit moment is een

dergelijke inpassing niet aan de orde.

De OMWB is opdrachtnemer voor de provinciale bouwtaken. Daarnaast voert zij in

toenemende mate verzoektaken uit voor gemeenten. De strategie van de OMWB is hierbij

gericht op samenwerking, faciliteren en regie voeren. Het is geen doel om op korte termijn

een 'eigen uitvoeringstak'op te zetten.

De OMWB heeft de ambitie om gemeenten te faciliteren in een toekomstbestendige

uitvoering van de bouw- en aanverwante taken. De OMWB ziet het De6-model hierin als

interessante organisatievorm. De OMWB wil daarom betrokken blijven bij het proces van de
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De6 samenwerking en elkaar waar mogelijk versterken. Dit geldt overigens ook voor

eventuele andere samenwerkingsverbanden.

Tenslotte is er een gezamenlijk belang in de zin dat de OMWB de uitvoering van de

bouwtaken voor provinciale inrichtingen heeft opgedragen aan de gemeente Moerdijk. In de

wet is verankerd dat voor de uitvoering van deze taken voldaan moet worden aan de

landelijke kwaliteitscriteria. Via de De6 samenwerking kan hieraan worden voldaan.

Dit resulteert in de volgende uitganspunten met betrekking tot inpassing OMWB:

. Het blijven betrekken van de OMWB bij de inrichting en het functioneren van de

De6 samenwerking. De komende twee jaar (2OL6-20L7) ligt de prioriteit bij het

goed laten functioneren en door ontwikkelen van de D6 samenwerking.

. Het bestuurlijk overleg betrekt het aspect'inpassing OMWB' bij de jaarlijkse

evaluatie van de D6 samenwerking.
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3. Organisatie van de samenwerking

3.1 Modelkeuze

In de businesscase (april 2014) staan twee modellen die voldoen aan de uitgangspunten:

een centrale organisatie en een netwerkorganisatie. Bij de bespreking van de businesscase

is geen keuze gemaakt tussen de modellen. Er is gesteld dat eerst de inrichtingsprincipes

worden benoemd en dat vervolgens het meest passende organisatiemodel volgt. Allereerst

worden de beide modellen beschreven, daarna volgt een beoordeling van elk model

Centrale organisatie

o coördinatie en
aansturing

aanstur¡ng medewerkers
door gemeenteg

U aansturing medewerkers
door samenwerk¡ng

+ levering van m¡ddelen

""""> ontvângst van diensten

Bij de 'centrale organisatie'worden taken op een zelfstandige manier door het

samenwerkingsverband uitgevoerd. De medewerkers worden aangestuurd door de centrale

organisatie. De gemeenten stellen uitvoeringsmiddelen ter beschikking en de

samenwerkingsorganisatie levert diensten. Gemeenten betalen voor de geleverde diensten

conform vastgestelde afspraken. De inhoud van de afspraken wordt door de gemeenten

bepaald; zij geven de kaders aan waarbinnen de centrale organisatie werkt. Binnen deze

kaders zorgt de centrale organisatie voor de operationele coördinatie en aansturing van

taken en medewerkers. Er is vanaf de start maximale uniformering en standaardisering op

werkprocessen en lCT-systemen. Dit model komt overeen met de organisatiewijze van een

omgevingsdienst, echter in deze vorm blijven de medewerkers in dienst van de gemeenten.

Consequenties van dit model

a Personeel: Uitvoering samenwerkingstaken staat op afstand. Samenwerkingsorganisatie

beschikt over managers (kan via detachering, sturen aan namens samenwerkingsorganisatie)

Medewerkers die taken uitvoeren worden aangestuurd door het management van de

samenwerkingsorganisatie. Er is een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie tussen gemeenten

en de centrale organisatie.

GemeenteGemeenteGemeente

L7



a Juridische vorm: Gebruikelijk is een gemeenschappelijke regeling. Om aan de uitgangspunten

te voldoen is voor de samenwerking De6 de vorm van een bestuursovereenkomst geschikt.

Informatievoorzienino: Informatiestromen lopen tussen de centrale organisatie en gemeenten

Naar externe partijen via de samenwerkingsorganisatie. Er is één centraal informatiesysteem.

Organisatie: Er wordt één centrale organisatie gevormd. De organisatie heeft een eigen

identiteit en treedt als ware het een zelfstandige organisatie naar buiten toe (profiel als

sa menwerki ngsorga nisatie).

Financiën: De aanloop- en harmonisatiekosten zijn relatief groot. Door uniformering en centrale

huisvesting is sprake van desintegratiekosten. De taaku¡tvoering kan, zoals verwacht op basis

van ervaringen bij bestaande samenwerkingsverbanden, kostenefficiënt plaatsvinden.

Automatiserinq: De centrale organisatie kent eigen voorzieningen. Hiervan wordt door alle

medewerkers van gemeenten gebruik gemaakt.

Huisvestinq: Huisvesting van medewerkers op één centrale locatie en de medewerkers werken

op het gemeentehuis van elke gemeente als de taak daarom vraagt (flexibel werkplekconcept).

Voorwaarde is dat het centrale informatiesysteem vanaf deze werkplekken toegankelijk ¡s.

a

a

a

Netwerkorganisatie

Bij een netwerkorganisatie worden afspraken tussen de gemeenten gemaakt over het

leveren aan elkaar van diensten met een vooraf overeengekomen kwaliteitsniveau. Tussen

de gemeenten onderling vindt verrekening plaats, afhankelijk van de afgenomen diensten

van elkaar. Het is een vorm waarbij de netwerkorganisatie het werkaanbod koppelt aan de

beschikbare capaciteit van gemeenten. De netwerkorganisatie neemt de productie en

o :ï:iffif*
I
U

aansturing medewerkers
door gemeenle

aansturing medewerkers
door samenwerking

+ levering van middelen

""""> ontvângst vân diensten
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dienstverlening niet over. Daar waar kwaliteitscriteria dit eist zorgt de netwerkorganisatie

voor bundeling van capaciteit.

De rol van de coördinatie en aansturing is cruciaal: doorcoördinatie en aansturing worden

werkzaamheden verdeeld over de gemeenten en wordt bewaakt dat de werkzaamheden

worden uitgevoerd met het overeengekomen kwaliteitsniveau, bijvoorbeeld qua opleiding,

kennis en passende ervaring.

Consequenties van dit model

a

a

a

a

a

Personeel: Samenwerkingsorganisatie beschikt over een'centrale regie'die vraag en aanbod

aan elkaar koppelt. Medewerkers die taken uitvoeren worden aangestuurd door het

management van de gemeente. Er is werkafstemming tussen gemeenten en de

netwerkorganisatie.

luridisch: Er kan worden volstaan met afspraken tussen colleges of met een overeenkomst als

een regeling zonder meer (artikel 1 Wgr).

Informatievoorzienino: Informatiestromen lopen binnen elke gemeente, er is geen noodzaak

voor een centraal informatiesysteem. In de praktijk ontstaat er vaak een vorm van centrale

planning en registratie om uniform en efficiënt te werken. Dit kan door een gemeenschappelijk

platform / voorziening voor het uitwisselen van informatie.

Orqanisatie: Er is een faciliteitvoor'coördinatie en regie'. Zoveel mogelijk in stand houden

huidige organisatie- en uitvoeringswijze van elke gemeente. Uniformeren waar kwaliteit- of

efficientiewinst is te behalen.

Financiën: Nauwelijks aanloop-, harmonisatie of desintegratiekosten bij gemeenten. Door in

stand houden van elke gemeentelijke werkwijze is de kostenefficiëntie beperkt.

Automatiserino: Medewerkers maken gebruik van de voorzieningen van de gemeente waarvoor

ze werk uitvoeren of van de eigen voorzieningen van de gemeente waar ze in dienst zijn.

Huisvestino: Zo min mogelijk verandering in huidige werkplekken

a
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Modelbeoordeling

Beide modellen zijn beoordeeld op de volgende criteria

Eenvoudig kunnen omgaan met veranderingen

als gevolg van privatisering kwaliteitsborging

bouwen (toetsing aan Bouwbesluit door

marktpartijen) en de Omgevingswet

1. Flexibel a

Geen onomkeerbare besluiten die inpassing in

brede D6 samenwerking bemoeilijken

Organisatievorm die past bij

samenwerkingswijze van De6

2. Passend bij brede samenwerk¡ng D6 a

a

Behandeltermijn

Samenspel frontoffice - backoffice

Feitel ijke prod uctkwa I iteit

3. Klachtgerichtheid en kwaliteit dienstverlening a

a

a

Gelijkwaardig aan huidige werkproces

Consequenties herschikking van taken en

ureninzet medewerkers, taakversnippering

Integraliteit

4. Grip op organisatie brede processen a

a

a

Omvang van samenwerkingskosten

(des¡ntegratie, implementatie)

Omvang efficient¡ew¡nst

o

a

5. Financiële gevolgen op termijn van 3 jaar

Capaciteit, kritieke massa, piekproductie6. Kwetsbaarheid a

Werkprocessen

Applicaties

Gegevensuitwisseling (OLO, DMS, OMWB)

7. Uniformiteit a

a

a

Inbedding gemeentelijke processen (gebied,

projecten, bestemmingsplan)

Toegang tot expertise

Lokaal inzet expertise

S.Waarborgen inhoudelijke kennis a

a

a

9. Borging gemeentelijke beleid Doorwerking gemeentelijk beleid in uitvoeringa

10. Ontwikkelmogel ijkheden medewerkers Specialisatie, verbreding en doorgroei

11. Impact op gemeentel¡jke organísatie Bestuurlijke sturing, personeel, ICT,

werkprocessen

a

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

Werkwijze bij escalatie

Democratische legit¡matie

12. Governance a

a

a

Toegankelijkheid voor burgers en bedrijven

Lokale bestuurlijke sturing

13. Lokale identiteit a

Eenvoudig te real¡seren samenwerking

Passend bij verschillende startsituaties van de

zes gemeenten

14. Real¡seerbaar

Toelichting / toetspunten€riteria
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Voorkeursmodel

De beoordelingscriteria zijn gebruikt om de modellen te'scoren'. Daarbij zijn de verschillen

tussen de modellen in onderstaande tabel met'+' (positief), '0' (neutraal) en '-' (negatief)

ten opzichte van elkaar.

In de eerste plaats is er geen'beste organisatiemodel'. Een modelkeuze is gebaseerd op

wat het meest passend is bij uitgangspunten. Op basis van bovenstaande criteria is het

netwerkmodel het meest passend. De motivatie hiervoor is dat de netwerkorganisatie het

beste past bij de uitgangspunten van de gemeenten en de visies op de samenwerking:

zoveel mogelijk behouden wat goed en afdoende functioneert en presteert en

samenwerken indien daar behoefte aan is en indien dit leidt tot betere continuiteit, kwaliteit

en benutting van deskundigheid. Het netwerkmodel kent lage investeringskosten en is

eenvoudig te realiseren. Tevens is het een model dat aansluit bij de bredere verkenningen

naar de De6 samenwerking, waarbij wordt uitgegaan van een netwerkverband.

3.2 Netwerkmodel

De samenwerking wordt vormgegeven volgens het principe van de netwerkorganisatie. Een

netwerkorganisatie is'een samenwerkingsverband tussen autonome gemeenten'. Het doel

van een netwerkorganisatie is het delen, uitwisselen en bundelen van werkvoorraad,

personele capaciteit en specialismen om gezamenlijke taken uit te voeren.

In een netwerkorganisatie is elke deelnemer gelijkwaardig en is er geen formele

hiërarchische gezagsstructuur. Er is wel sprake van sturing en coördinatie.

1. Flexibel +

2. Passend bij brede samenwerking D6 +

3. Klachtgerichtheid en kwaliteit dienstverlening 0 0

4. Grip op organisatie þrede processen +

5. Financiële gevolgen op termijn van 3 jaar +

6. Kwetsbaarheid +

7. Uniformiteit +

L Waarborgen inhoudelijke kenn¡s 0 0

9. Borging gemeentelijke beleid +

10. Ontwikkelmogelijkheden medewerkers 00

11. Impact op gemeentelijke organisatie +

12. Governance +

13. Lokale identiteit +

14. Real¡seerbaar +

Organisatiemodel
CentraalCriteria Netwerk
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Dit krijgt invulling door middel van:

. Werkopdrachten (met een duidelijke vastlegging van wat de opdracht gevende

gemeente verwacht.

. Werkgroep met inzicht in vraag en aanbod van werk en capaciteit op de

samenwerkingstaken.

. Op termijn een gezamenlijk werkprogramma met een verdeling van het

gezamenlijke werkaanbod over gemeenten die de werkzaamheden uitvoeren.

. Besturingsmodel met afspraken, spelregels en instrumenten om de samenwerking

op een transparante en efficiënte manier te laten functioneren. Voorbeelden zijn:

o Afspraken over financiële verrekening met tarieven.

o Afspraken voor uitwisseling van de medewerkers (detachering).

. Instellen van een bestuurlijk en ambtelijk afstemmingsoverleg die het functioneren

van de samenwerking aanstuurt.

3.3 Werkgroep voor regie

De samenwerkende gemeenten vormen een werkgroep met de volgende functies:

. Inzicht in werkvoorraad en capaciteit (van medewerkers) op basis van

werkprogramma (structurele taken) en werkopdrachten (incidentele taken) van

elke gemeente en koppelen van aanbod (capaciteit) aan vraag (werkprogramma/

werkopdracht) van een gemeente.

. Bemiddelen bij conflicten tussen opdracht gevende en opdracht nemende gemeente

en doen van een voorstel aan het managementoverleg indien een conflict niet kan

worden beslecht via bemiddeling.

. Indien dit noodzakelijk is het samen met de gemeenten en de medewerkers komen

tot een herverdelingsvoorstel (werkvoorraad koppelen aan capaciteit) over de

gemeenten en de medewerkers op basis van de modelverordening kwaliteit.

. laarlijks opstellen samenwerkingswerkprogramma op basis van de individuele

programma's van gemeenten, volgen van de uitvoering van het programma en

verantwoording afleggen over prestaties. Deze cyclus voldoet aan de wettelijke

verplichting tot het opstellen van beleid, een programma en een verslag voor

vergunningen en handhaving.

. Initiatief nemen tot harmoniseren van instrumenten, protocollen en werkprocessen.

De werkgroep bestaat uit een vaste deelnemer met een vervanger vanuit elke gemeente.

De zes leden en vervangers maken een onderling taak- en werkverdeling. Het ambtelijk

overleg is opdrachtgever richting de werkgroep. De verwachte omvang is 0,1tot 0,15 fte

per gemeente. De inzet is geraamd op basis van de verwachte taken (harmonisatie,

matchen werkopdrachten met personele capaciteit) en ervaringen met de sturings- en

coördinatiefunctie bij bestaande netwerksamenwerkingen (onder andere netwerk RUD's).
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3.4 Profiel werkgroep
In de implementatiefase is een beschrijving opgesteld van de taken en competenties voor

de beoogde leden van de werkgroep. Ook is een procesvoorstel opgeleverd voor de werving

en selectie van de leden van de werkgroep. De taakaccenten zijn:

1) Aanjagen van het harmoniseren van instrumenten, werkprocessen en protocollen

2) Initiëren een aansturen van gezamenlijke projecten in de beleidscyclus (beleid en

programmering)

3) Werkverdeling door het inzichtelijk hebben en matchen van vraag

(werkopdrachten) en aanbod (capaciteit)

4) Planning & Control met voorbereiden van een werkbegroting en financieel verslag,

monitoren van facturering

3.5 Conflictbeheersing

Er kan een conflict ontstaan over de inzet van medewerkers bij de uitvoering van taken of

bij spoedeisende gebeurtenissen b¡j één van de gemeenten. Een netwerksamenwerking

heeft geen hiërarchische structuur die een doorzettingsmacht toekent voor het oplossen

van conflicten. Indien er een conflict is (over wat voor onderwerp dan ook) dan wordt dit

conflict opgelost door achtereenvolgens het ambtelijk en in uiterste gevallen het bestuurlijk

afstemmingsoverleg.

3.6 Ontwerp van de organisatie

Organisatieprincipes

De organisatieprincipes zijn :

. De samenwerking is geen rechtspersoon en kan geen personeel in dienst nemen.

Gemeenten kunnen geen bevoegdheden overdragen of besluiten mandateren. De

samenwerking kan via een van de gemeenten uitgaven doen nadat alle gemeenten

daarmee hebben ingestemd.

¡ De bemensing voor uitvoering van de taken is via detachering van medewerkers

door de deelnemende gemeenten.

. Medewerkers die een detacheringsovereenkomst tekenen kunnen voor alle

gemeenten werken. Medewerkers die geen detacheringsovereenkomst tekenen

komen niet in aanmerking voor de uitvoering van taken voor een andere gemeente.

. De samenwerking treedt niet naar buiten onder een naam of eigen identiteit.

. Coördinerende en uitvoerende werkzaamheden van en voor de samenwerking

liggen bij een werkgroep.

o Het ambtelijk en bestuurlijk overleg stuurt het functioneren van de samenwerking.
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Groeimodel

De samenwerking kent een haalbare en realistische startsituatie en een groeipad. De start

en ontwikkeling zijn gebaseerd op:

. De samenwerking wordt zo ingericht en aangestuurd dat deze toekomstbestendig is

en voldoet aan de eisen en verwachtingen van de zes gemeenten zoals deze zijn

verwoord in paragraaf 2.3 en 2.4.

. De startsituatie is concreet en duidelijk voor alle gemeenten en gebaseerd op

besluiten over:

o Definitie van de samenwerkingstaken

o Matchen van vraag en aanbod

o Detachering van medewerkers

o Onderlingefinanciëleverrekening

o De lokale verordening kwaliteit

¡ Het eindbeeld na 2-3 jaar is geschetst en wordt bereikt met ruimte voor evaluatie

en bijstelling.

. Het bestuurlijk overleg is opdrachtgever van een jaarlijkse evaluatie, stelt

conclusies en adviezen vast en legt deze voor aan de colleges. In de jaarlijkse

evaluatie worden ook de inzichten ten opzichte van de OMWB beschreven. De

eerste evaluatie wordt binnen een jaar na de start uitgevoerd.

Sturing van de uitvoering
. Elke gemeente gebruikt vier sturingsvormen met bijbehorende instrumenten:

o Bestuurlijk/juridische sturing. Dit is via de samenwerkingsafspraken die de

colleges met elkaar maken.

o Beleidsmatige sturing. Dit is sturing van kaders waarbinnen de

taakuitvoering moet plaatsvinden. De sturing is via beleidsplannen en

beleidsnotities van de gemeente.

o Planning en Control sturing: Dit is sturing op prestaties (inhoudelijk en

financieel). De sturing is door elke gemeente afzonderlijk via

werkprogramma (inhoud) en begroting (beschikbare middelen).

o Sturing op basis van'dagelijkse regie': Dit is de mogelijkheid tot dagelijkse

sturing op basis van werkopdrachten of spoedeisende vragen.

. Op termijn is het op te stellen gezamenlijk werkprogramma sturend voor de

uitvoering. Het programma bevat de taakuitvoering via de samenwerking en per

gemeente (wie doet wat). Dít volgt de wettelijke verplichting tot het opstellen van

beleid, een programma en een verslag voor vergunningen en voor handhaving.
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De sturing en verantwoording over de samenwerking ligt bij het ambtelijk overleg

die onderdelen kan opdragen aan werkgroepen. Voor de dagelijkse taakuitvoering

zijn de managers van de gemeenten verantwoordelijk.

De taken en verantwoordelijkheden van de gemeentelijke managers zijn:

o Coördineert de kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering van de taken bij de

gemeente en zorgt voor realisatie van het werkprogramma van de

gemeente.

o Professionele aansturing van medewerkers die de taken voor de gemeente

uitvoeren.

o Adviseert werkgroepen voor (door)ontwikkeling en stroomlijning van

operationele werkkaders ( instru menten, protocol len, werkprocessen e. d. )

Vertegenwoord i gende gemeente
. De samenwerking is geen rechtspersoon en kan geen (iuridische) overeenkomsten

aangaan. Het is noodzakelijk dat één gemeente fungeert als de vetegenwoordigende

gemeente. In de samenwerkingsafspraken wordt vastgelegd welke gemeente dit is.

. De vertegenwoordigende gemeente gaat contracten aan, bijvoorbeeld voor een

gezamenlijke inhuur van capaciteit of het inkopen van een gezamenlijke opleiding.

Ondersteuning
. Er zal behoefte zijn aan (secretariële) ondersteuning voor werkgroepen, bestuurlijk en

ambtelijk overleg en overige voorkomende werkzaamheden. De verwachting is dat het

gaat om een inzet van 0,2 fte. De gemeenten zullen in de afspraken maken over de

wijze waarop de ondersteuning beschikbaar komt en wordt verrekend.

Besturing samenwerking

Voor de besturing wordt onderscheid gemaakt in: aansturing vanuit de rol van

'opdrachtgever' en besturing vanuit de rol van'deelnemer':

. De aansturing vanuit de rol van 'opdrachtgever' is in handen van elke individuele

gemeente. Het gaat daarbij om de 'wat-vraag': wat laat de gemeente uitvoeren

door middel van medewerkers van de eigen of die van andere gemeenten?

. De besturing vanuit de rol van 'deelnemer' heeft betrekking op de'hoe-vraag'; hoe

moet de samenwerking functioneren, hoe kan efficiënt worden gewerkt, hoe wordt

de inrichting doelmatig vormgegeven?

. De gezamenlijke besturing van de samenwerking wordt ingevuld door een

bestuurlijk en ambtelijk overleg.

. Het overleg bestuurlijk heeft als doel 'het creëren en bewaken van de strategische

kaders en het functioneren van de samenwerking en fungeert als opdrachtgever

van de ¡aarti¡tse evaluatie'. De colleges zijn en blijven besluitvormend.

. Het overleg ambtelijk heeft als doel 'het creëren en bewaken van de beheersmatige

en bedrijfsmatige kaders voor de samenwerking'.

a

a
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Overleg bestuurlijk
. Het overleg bestuurlijk wordt gevormd door de verantwoordelijk

portefeuillehouders. Elke gemeente vaardigt één portefeuillehouder af. Het overleg

kiest zelf een voorzitter.

. De zittingsduur van de leden van het overleg bestuurlijk loopt gelijk met die van

het college van B&W van de betreffende gemeente. Indien een lid tussentijds

aftreedt wordt zo spoedig mogelijk door het college van B&W van de betreffende

gemeente in de vacature voorzien.

. Aan het overleg bestuurlijk neemt de voorzitter van het ambtelijk overleg als

adviseur deel.

. Het overleg bestuurlijk vergadert minimaal twee keer per jaar en brengt verslag uit

aan het college van de gemeenten.

. De vergaderingen zijn niet openbaar. Het verslag met de besluiten is wel openbaar.

. Het overleg bestuurlijk heeft een toetsende en afstemmende rol :

a. strategische koers van de samenwerking;

b. doen van voorstellen tot (wijziging van) overeenkomsten;

c. bespreken werkbegroting en jaarrekening, inclusief de onderlinge

verrekeningen tussen de gemeenten;

d. informeren van het'eigen' bestuur (college en raad) over het functioneren van

de samenwerking en het inbrengen van wensen van het 'eigen bestuur' in het

afstemmingsoverleg;

e. formuleren van een jaarlijkse opdracht voor evaluatie van de samenwerking.

Overleg ambtelijk
. Ieder van de gemeenten vaardigt één deelnemer af. Eén van hen fungeert als

voorzitter en wordt in onderling overleg aangewezen.

. Het overleg ambtelijk vergadert minimaal zes keer per jaar.

¡ Het overleg heeft als taak:

a. bewaken van het nakomen van de afspraken en spelregels

b. doen van voorstellen aan het overleg bestuurlijk;

c. implementeren en beheren van organisatorische voorzieningen, met name de

structuur en spelregels voor de taakuitvoering via de samenwerking;

d. stimuleren en waarborgen van een goede dienstverlening via de

samenwerking naar de deelnemers;

e. bewaken kwaliteit van de dienstverlening via de samenwerking;

f . beoordelen van werkprogramma en jaarverslag;

g. voorbereiden budgetcyclus;

h. beoordelen van het functioneren van werkgroepen.
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4. Taken in samenwerking

4.t Opdrachtgevers

De opdrachtgevers voor de samenwerking zijn de zes gemeenten. Een gemeente kan aan

de samenwerking (via de werkgroep) door middel van een werkopdracht een verzoek

neerleggen voor taakuitvoering door andere gemeenten. Op termijn wordt een gezamenlijk

werkprogramma opgesteld met een verdeling van de werkvoorraad van de zes gemeenten

over de gemeenten die de werkzaamheden uitvoeren.

4.2 Samenwerkingstaken
. Onder een samenwerkingstaak horen de technische, administratieve en juridische

werkzaamheden. Elke gemeente bepaalt in het eigen gemeentelijke werkprogramma en

in een werkopdracht aan de samenwerking wat precies valt onder de taak die via de

samenwerking wordt uitgevoerd. Hiervoor is inmiddels een format opgeleverd.

. De loketfunctie blijft onder elke gemeente vallen, de samenwerking kan wel de

capaciteit leveren als een gemeente daarom vraagt.

. Besluitvormende bevoegdheden blijven bij de individuele gemeenten.

. Voor medewerkers wordt het aanwijzingsbesluit (voor het houden van toezicht)

aangepast zodatzij in alle gemeenten werkzaam kunnen zijn.

. In bijlage 2 zijn de taken, activiteiten en handelingen opgenomen die via de

samenwerking kunnen worden uitgevoerd. Voor de exacte afbakening gelden de

volgende afspraken:

a. De gemeente bepaalt het beleid (wat ga je doen?) en stuurt daarop.

b. Het uitvoeringsbeleid (hoe ga je het doen?) bepaalt elke gemeente met op termijn

meer uniformiteit en harmonisatie.

4.3 Kaderstelling:prioriteringenprogrammering
De beleidsmatige kaderstelling is een verantwoordelijkheid van de gemeente. De

samenwerking (werkgroep) doet voorstellen om te komen tot uniformering van de

systematiek van kaderstelling. Dit betekent een uniforme systematiek / methode voor

risicoanalyse, prioriteitstelling en programmering van VTH Wabo taken. Inhoudelijk kunnen

hierin verschillen blijven bestaan tussen de gemeenten. Inmiddels is dit door de De6

gemeenten al opgepakt.

4.4 Werkwijze taakuitvoering
De taken / taakonderdelen worden via de samenwerking door een gemeente uitgevoerd

zoals de opdracht gevende gemeente dat wenst en vastlegt.. Dit betekent concreet:

. Continueren en handhaven van de huidige individuele (gemeentelijke) werkwijze en

aanpak in de uitvoering van de taken. Het accent ligt op het onderling uitwisselen van

capaciteit en deskundigheid tussen de gemeenten als daar behoefte aan is.

. Start maken met het stroomlijnen en uniformeren van de verschillende werkwijzen en

aan pakken (i nstru menten, protocollen, werkprocessen)
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4.5 Inventarisatie
. Er heeft een taakinventarisatie plaatsgevonden waarin per gemeente voor alle WH

Wabo-taken is aangegeven welke medewerkers in welke mate de taken uitvoeren. Van

elke medewerker is aangegeven wat het opleidingsniveau is, welke cursussen zijn

gevolgd en wat eventuele specialismen zijn. Tevens zijn bijzonderheden met betrekking

tot toekomstige instroom en uitstroom vermeld.

. Het doel van de inventarisatie is om inzicht te krijgen in omvang, opbouw en

specialisatie van de medewerkers van iedere gemeente.

Omvang taken
. De volgende structurele budgetten zijn opgegeven voor inhuur/uitbesteding voor de

taakuitvoering. Deze budgetten zijn exclusief inhuur en vervanging van formatie. Het

gaat dus om additionele inhuur.
. Het budget van Moerdijk is bestemd voor algemene inhuur, dat van Rucphen voor

uitbesteding van constructiebeoordeling en dat van Halderberge voor uitbesteding toets

Bouwbesluit en constructiebeoordeling.

De formatie voor de VTH Wabo-taken staat in de onderstaande tabel. De formatie is

gebaseerd op de feitelijke urenbesteding aan de uitvoering van VTH Wabo-taken.

De totale inzet voor uitvoering van VTH Wabo-taken is 64,2fte.

Etten-Leur, Halderberge, Roosendaal en Rucphen kennen ongeveer dezelfde

inzetverhouding tussen toezicht/handhaving en vergunningen/meldingen. In Moerdijk

ligt relatief meer inzet op toezicht en handhaving dan bij de andere gemeenten en in

Zundert ligt fors minder inzet op toezicht en handhaving dan bij andere gemeenten.

Inzoomen op taakonderdelen
. Er is een relatief hoge inzet door:

o Zundert op milieumeldingen

o Moerdijk op toezicht planologische regels (illegale bouw)

Uitbestedingsbudget
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Kenmerken Etten-Leur

o Etten-Leur en Roosendaal op illegale bouw en sloop

o Roosendaal op toezicht bestaande bouwwerken

o Halderberge op het beoordelen van afwijken van planologische regels en op

het behandelen van sloopmeldingen

Kenmerken Halderberge

Kenmerken Moerdijk

Vacatures/uitstroom 1 medewerker omgevingsvergunning / welstand /
monumenten gaat begin 2016 met pensioen

Juridische capaciteit 4 juridische medewerkers HBO van 4 fte totaal en circa 2,9 fte

inzet op VTH Wabo

Technische capaciteit 1 medewerker constructies HBO voor 1 fte

Basiscursussen Veel medewerkers hebben basiscursussen afgerond

Specialistische cursussen Alle specialistisch cursussen zijn afgerond

Specialisme bouwfysica Ja

Specialisme constructieve veiligheid Ja

Specialisme toets bouwakoestiek Nee

Vacatures/uitstroom Geen

Juridische capaciteit 2 juridisch medewerkers HBO voor 2 fte op VTH Wabo

Technische capaciteit Geen bijzonderheden

Basiscursussen Veel medewerkers hebben basiscursussen afgerond

Specialistische cursussen Alle specialistisch cursussen zijn afgerond

Specialisme bouwfysica la

Specialisme constructieve veiligheid Ja

Specialisme toets bouwakoestiek Ja

Vacatures/uitstroom 1 vacature vergunningverlener MBO voor 1 fte

Juridische capaciteit 2 juridisch medewerkers handhaving voor 1 fte WO en 1 fte

HBO

2 juridisch medewerkers vergunningen voor 0,9 WO en 0,7

MBO

Technische capaciteit 2 toezichthouder brandveiligheid voor 1 fte MBO en 1 fte HBO

1 adviseur constructieve veiligheid voor 1 fte HBO

Basiscursussen Veel medewerkers hebben basiscursussen afgerond

Specialistische cursussen Alle specialistisch cursussen zijn afgerond

Special isme bouwfysica Ja

Specialisme constructieve veiligheid Ja

Specialisme toets bouwakoestiek Nee
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Kenmerken Roosendaal

Kenmerken Rucphen

Kenmerken Zundert

Vacatures/uitstroom Geen

Juridische capaciteit 3 handhavingsjuristen voor 1,3 fte WO en 0,4 fte HBO

2 juridisch medewerker vergunningen voor 0,5 fte WO en0,7

fte HBO

Technische capaciteit Geen bijzonderheden

Basiscursussen Redelijk aantal medewerkers hebben basiscursussen afgerond

Specialistische cursussen Deel van de specialistisch cursussen is afgerond

Specia I isme bouwfysica Ja

Specialisme constructieve veiligheid Ja

Specialisme toets bouwakoestiek Nee

Vacatures/uitstroom Geen

Juridische capacite¡t 1 juridisch medewerker HBO voor 0,7 fte

Technische capaciteit Geen bijzonderheden

Basiscursussen Veel medewerkers hebben basiscursussen afgerond

Special istische cu rsussen Deel van de specialistisch cursussen is afgerond

Special isme bouwfysica Ja

Specialisme constructieve veiligheid Nee, uitbesteding

Specialisme toets bouwakoestiek Ja

Vacatures/uitstroom Geen

Juridische capaciteit 3 juridisch medewerkers HBO voor 2 fte en onbekend voor 0,5

fte

Technische capaciteit Geen bijzonderheden

Basiscursussen Deel medewerkers heeft basiscursussen afgerond

Specialistische cursussen Nauwelijks specialistische cursussen afgerond

Special isme bouwfysica la

Specialisme constructieve veiligheid Ja

Specialisme toets bouwakoestiek Ja
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5. Juridische verankering

5.1 Vraagstelling en analyse

Bij de juridische verankering van de samenwerking speelt de vraag of het wenselijk is om

de samenwerking juridisch te verankeren en indien dit zo is wat een passende vorm is.

Daarbij zijn er verschillende mogelijkheden voor verankering.

Uitgangspunten

De volgende uitganspunten uit het samenwerkingsplan zijn van belang:

1) Ongewijzigde rechtspositie van medewerkers.

2) Voldoen aan kwaliteitseisen op basis van de verordening kwaliteit. Dit betekent dat

het mogelijk moet zijn om deskundigheden en capaciteit van de medewerkers van

gemeenten te bundelen.

3) Juridisch niet zwaarder regelen dan nodig. Passend bij de doelstellingen en

uitgangspunten en zo licht mogelijk. De samenwerking is daarbij geen zelfstandig

rechtspersoon.

4) Eén gemeente sluit contracten of afspraken met externe partijen. Dit is nodig

omdat de samenwerking geen zelfstandig rechtspersoon is. De contracten betreffen

bijvoorbeeld het gezamenlijk inhuren van capaciteit voor de taakuitvoering of het

gezamenlijk inkopen van een opleiding voor medewerkers van meerdere

gemeenten.

5) De samenwerking start in 2016 volgens een groeimodel. Veranderingen na de start

zijn mogelijk. De ontwikkeling van de samenwerking gebeurt werkenderw¡js en op

basis van een evaluatie na het startjaar.

6) Er is een bestuurlijk en een ambtelijk overleg. Beide overleggen zijn bedoeld om

gezamenlijk sturing te geven aan en verantwoording af te leggen over de

samenwerking. Het bestuurlijke overleg kan een gezamenlijk voorstel doen voor

besluitvorming door de colleges.

Mogelijke vormen juridische verankering
Op basis van de bovenstaande uitgangspunten zijn drie vormen mogelijk gebleken voor de

jurid ische verankering :

1) Geen: De colleges stellen het samenwerkingsplan vast en er worden verder geen

afspraken gemaakt.

2) Samenwerkingsovereenkomst: De colleges stellen het samenwerkingsplan vast en

i n de im plementatiefase wordt een sa menwerki n gsovereenkomst opgesteld.

De colleges stellen de overeenkomst vast. De gemeenteraad hoeft geen

toestemming te geven.

3) Samenwerkingsovereenkomst gebaseerd op artikel 1 Wgr: Gelijk aan bovenstaande

optie met als verschil dat de overeenkomst is gebaseerd op artikel 1 van de Wet

gemeenschappelijke regelingen. De gemeenteraad moet toestemming geven aan

het college voor het aangaan van de overeenkomst.
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Nadere toelichting artikel 1 Wgr:

De Wet gemeenschappelijke regelingen bevat een artikel 1 dat intergemeentelijke

samenwerking op een eenvoudige manier mogelijk maakt. Dit artikel speelt in op de

behoefte aan een simpele wijze van (ambtelijke) samenwerking. Er wordt een 'regeling

zonder meer' aangegaan. Dit betekent dat de samenwerking onder de werkingssfeer van

de Wgr valt, maar dat er geen nadere eisen zijn voor de governance (besturing). Er zijn

ook geen nadere eisen aan de inhoud van de overeenkomst.

Artikel 1 van de Wgr luidt als volgt:

Átt¡*él I: aèildeiài¿nè¡à iot net lrerièn van een reget¡iò

1) De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van
twee of meer gemeenten kunnen afzonderlijk of te zamen, ieder voor zover zij voor
de eigen gemeente bevoegd zijn, een gemeenschappelijke regeling treffen ter
behartiging van een of meer bepaalde belangen van die gemeenten.

2) De colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters gaan niet over
tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de
gemeenteraden. De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met
het recht of het algemeen belang.

3) Onder het treffen van een regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen
het toetreden tot en het uittreden uit een

5.2 Conclusie

De WH Wabo samenwerking zal aansluiten bij wat in de brede De6 samenwerking wordt

voorgesteld ten aanzien van de juridische verankering.
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6. Personeel

6.1 Inleiding
De samenwerking van de 6 gemeenten op de VTH Wabo-taken kan gevolgen hebben voor

de medewerkers van iedere gemeente op de:

. aansturing (de'operationeel leidinggevende'kan voor een werkopdracht iemand

van een opdracht gevende gemeente zijn);
r gevraasde competenties (een andere gemeente kan de'klant'worden);
. organisatorische plaatsing (detachering bij andere gemeente);

. de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd (dit kan op locatie bij een

andere gemeente zijn).

6.2 Rechtspositie

Bij de zes gemeenten is er een Sociaal Statuut of soortgelijk statuut van kracht dat als doel

heeft om bij organisatiewijzigingen uitgangspunten vast te stellen, aanvullende

rechtspositionele waarborgen te geven en nadere regels vast te leggen om

organisatiewijzigingen op een sociaal verantwoorde wijze te laten verlopen.

Er is geen noodzaak om een Sociaal Statuut van (een van de) gemeenten van toepassing

te verklaren op de samenwerking, omdat:

o De huidige rechtspositie van alle betrokken medewerkers ongewijzigd blijft.
. De samenwerking leidt tot het (gedeeltelijk) detacheren van een medewerker naar

een andere gemeente op basis van een werkopdracht. Dit betekent dat de huidige

rechtspositie ongewijzigd blijft.

6.3 Detachering

Voor de uitwisseling van medewerkers binnen de VTH Wabo samenwerking wordt

aangesloten bij de afspraken die daarover zijn gemaakt in de brede De6 samenwerking

Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de in dat kader door de colleges vastgestelde

detacheri ngsovereenkomst.

6.4 Detachering en de werkopdracht
De detacheringsovereenkomst bevat de afspraken op basis waarvan een medewerker voor

een andere gemeente werkzaamheden kan verrichten. Het daadwerkelijk uitvoeren van

werkzaamheden voor een andere gemeente is mede gebaseerd op de werkopdracht. Het

proces daarvan staat in de afbeelding.

Een gemeente verstrekt een werkopdracht aan de werkgroep. Via de werkgroep worden de

De6 gemeenten benaderd voor uitvoering van de werkopdracht en de werkgroep zorgt voor

de'match'. Indien een gemeente aangeeft dat er interesse is om de werkopdracht uit te

voeren dan is er altijd een gesprek van de leidinggevende van die gemeente met de

medewerker(s) die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Op basis van dat gesprek bepaalt de
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medewerker met de leidinggevende of de uitvoering van de werkopdracht wordt

geaccepteerd. Indien er na acceptatie van de werkopdracht problemen zijn bij de uitvoering

van de werkopdracht (bijvoorbeeld omdat de betreffende medewerker veel werkzaamheden

moet verrichten in de'eigen gemeente') dan overleggen de leidinggevende van de opdracht

gevende en leverende gemeenten hierover. Indien er geen oplossing is gevonden dan

wordt de procedure'omgaan met conflicten' gevolgd.

NetwerkmodelE

Benaderen overige 5
gemeenten voor uitvoering

VRAAG

AAT{BOD

I

&
Gesprek leidinggevende

en medewerker

-M
,... !,

In de werkopdracht staat vermeld over wat voor taken/werkzaamheden het gaat, de

looptijd, het verwacht resultaat, het verkrijgen van toegang tot documenten. In de

implementatiefase wordt een format opgesteld voor de werkopdracht.

6.5 Vacatures

Bij het ontstaan van een vacature (vaste formatie) worden de regionale afspraken gevolgd:

. Interne werving. De gemeente bepaalt of een vacature wordt gemeld als een vraag

bij de samenwerking om de vacature (al dan niet tijdelijk) door andere gemeenten

in te laten vullen.

. Regionale werving binnen de regio West-Brabant (inclusief verbonden partijen)

Kennis

De kwaliteit van de dienstverlening en taakuitvoering is afhankelijk van de kwaliteit

van de medewerkers en hun kennis en kunde. De samenwerking stelt de kennis- en

vaardighedenontwikkeling centraal.

De samenwerking zal onderlinge kennisuitwisseling stimuleren en de behoefte

inventariseren aan gezamenlijke cursussen en trainingen. Naast de vakmatige

Q Teo

e

6.6
a

34



tt

'l

ontwikkeling versterkt dit het leren kennen van elkaar en het ontstaan van een

'wij-gevoel'als De6.

Via de samenwerking wordt na het eerste 'samenwerkingsjaar' onderzocht of het

wenselijk is om een gezamenlijk opleidingsplan op te stellen voor alle betrokken

WH Wabo medewerkers met daarin een plek voor het instrument EVP (Erkenning

Verworven Competenties). Een dergelijk opleidingsplan bevat een

investeringsvoorstel dat elke gemeente kan relateren aan het opleidingsbudget.

6.7 Medezeggenschap

Inspraak door en vanuit het personeel vindt plaats op de volgende niveaus:

¡ Participatie van in totaal een 20-tal medewerkers in de werkgroepen voor het

opstellen van het samenwerkingsplan en een 40-tal medewerkers b¡j de

voorbereiding van de implementatie.

. Consultatie per gemeente op het concept-samenwerkingsplan en periodieke

bijeenkomsten met alle direct betrokken medewerkers.

. Medezeggenschap via de ondernemingsraad (OR). Vertegenwoordigers van elke OR

zijn gedurende de totstandkoming van het samenwerkingsplan geinformeerd

tijdens periodieke overleggen met de projectgroep.

Nadat de colleges een voorgenomen besluit hebben genomen op basis van het

samenwerkingsplan wordt iedere OR om advies gevraagd.

Er treedt geen ingrijpende organisatiewijziging op met personele gevolgen. Dit betekent dat

het niet nodig is om overeenstemming te hebben met het Georganiseerd Overleg (GO). Het

GO wordt wel geÏnformeerd en geraadpleegd.

a
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7. Financiën

Financiële middelen

De samenwerking leidt niet tot ontvlechtingskosten; er is geen overdracht van

medewerkers naar een nieuwe organisatie.

De samenwerking kan leiden tot incidentele kosten, meerkosten of besparingen.

Onder de kosten en besparingen vallen - naast out-of-pocket-kosten - ook de uren

van medewerkers van gemeenten(n). De omvang wordt berekend en vastgelegd in

de werkbegroting en de jaarlijkse afrekening van de samenwerking'

De begroting voor implementatiekosten in de werkbegroting 2016 is:

De implementatiekosten zijn begroot op € 50.000,- De begrote

samenwerkingskosten zijn € 100.000 in het eerste uitvoeringsjaar. Deze kosten

bestaan vrijwel volledig uit de ureninzet van gemeentelijke medewerkers voor

werkgroepen en voor een evaluatie van de samenwerking.

De samenwerkingsvoordelen zijn niet gekwantificeerd, omdat nog niet bekend is

welk volume van taken in de samenwerking wordt gebracht.

De samenwerkingskosten worden aangemerkt als een gezamenlijke investering

waarvoor niet op voorhand besparingen worden ingeboekt. De samenwerking zal in

a

a

a

a
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Implementatiekosten

1) Kwartiermaker voor de implementatiefase

(augustus - december 2015)

€ 30.000

2) Inrichten voorziening onderlinge informatie uitwisseling van

documenten/dossiers

€ 20.000 Out-of-pocket

Totaal € so.ooo

Samenwerkingskosten 1e uitvoeringsjaar

1) Voorziening informatie uitwisseling € 6.000 Out-of-pocket

2) Ureninzet voor werkgroepen € 60.000 750 uur x € 80

3) Ureninzet voor evaluatie van de samenwerking € 4.000 50uurx€80

4) Onvoorziene kosten € 30.000

Totaal € 100.ooo

Samenwerki ngsvoordelen

1) Collectief inkopen van capaciteit of faciliteiten Niet gekwantificeerd

2) Betere capaciteitsbenutting van medewerkers Niet gekwantificeerd

3) Continuiteit, doorlooptijd en kwaliteit van taakuitvoering Niet gekwantificeerd

Kosten en besparingen Omvang Toelichting

a
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het financieel verslag wel inzichtelijk maken of en in welke omvang besparingen

zijn gerealiseerd.

De samenwerkingskosten worden over de gemeenten verdeeld op basis van een

verdeelsleutel naar inwoneraantal.

De implementatiekosten worden conform de in 2015 gehanteerde verrekening door

zes gedeeld.

De verdeling over gemeenten is op basis van werkelijk gemaakte kosten en

ingezette uren van eigen medewerkers.

Het uitgangspunt is dat de samenwerking na het eerste uitvoeringsjaar

budgetneutraal gaat functioneren. Dit betekent dat samenwerkingskosten worden

terugverdiend. Op basis van de jaarlijkse werkbegroting en financiële afrekening

maakt de samenwerking inzichtelijk in hoeverre aan het uitgangspunt van

budgetneutraal is voldaan. Indien meerkosten worden veroorzaakt door het

(moeten) voldoen aan kwaliteitseisen dan wordt dit duidelijk aangegeven als een

investering in kwaliteitsverbetering. De investeringskosten van de samenwerking

kunnen lager zijn dan de investeringskosten die elke gemeente had moeten doen in

dien zelfstandig voldaan had moeten worden aan kwaliteitseisen. Deze

'investeringsvermindering' zal ook worden gezien als een besparing.

7.2 Verrekening
. Het principe van de samenwerking is het onderling uitwisselen van werkvoorraad en

middelen waar dat nodig of zinvol is. Gemaakte uren worden financieel onderling

verrekend.

. De verrekening is gebaseerd op de tarieven die de colleges hebben vastgesteld in het

kader van de brede De6 samenwerking.
. De onderlinge verrekening wordt jaarlijks besproken in het ambtelijk en bestuurlijk

overleg.
. Iedere gemeente dient het effect te bepalen van het werken met de vastgestelde

tarieven op de gemeentelijke kostendekkendheid van leges. De samenwerking

faciliteert desgewenst in de effectbepaling.

. Elke gemeente voert in de tijdverantwoording de vastgestelde uurtarieven in. Een

medewerker boekt de uren die voor een andere gemeente worden gewerkt tegen dit

uurtarief. Gemeenten moeten de tijdverantwoording afstemmen op de productenlijst

van de samenwerking (zie bijlage 1).

. De werkgroep zorgt ervoor dat elke gemeente minimaal per kwartaal een overzicht

krijgt van de geleverde en ontvangen uren en het financiële saldo en vergelijkt dit met

de verstrekte werkopdrachten. Elke gemeente kan deze gegevens gebruiken voor de

eigen financiële verantwoording.

. Elke gemeente factureert per kwartaal (geleverde uren x tarief) op basis van de

gegevens uit de gemeentelijke tijdregistratie. De werkgroep ontvangt hiervan kopieën

om een vergelijking te kunnen maken met de werkopdrachten.

a

a

a
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a In de jaarlijkse evaluatie wordt de financiële verrekening tussen de deelnemers

beoordeeld op evenwichtigheid. Dan wordt inzichtelijk of er gemeenten zijn met een

onevenredig financieel voordeel of nadeel en worden voorstellen gedaan voor

compensatie en/of bijstelling van de systematiek voor een komend jaar.

7.4 Planning en Control
. De samenwerking stelt jaarlijks een werkbegroting, een financieel verslag en een

werkprogramma op en een vooftgangsverslag conform de cyclus van de marap/burap

bij de gemeenten. De producten worden door het management overleg en/of

afstemmingsoverleg bestuurlijk vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenten.

7.5 BTW positie

. Onderlinge urenleveringen tussen gemeenten zullen moeten worden belast met BTW.

Dit betekent dat een leverende gemeente een factuur stuurt aan een ontvangende

gemeente inclusief BTW.

. De belastingdienst staat niet toe om gesaldeerde uren onderling te verrekenen. Om

deze reden worden alle geleverde uren door middel van facturen onderling verrekend.

. Er is geen reden te veronderstellen dat de ontvangende gemeenten de betaalde BTW

niet gecompenseerd krijgt via het landelijke BCF (BTW Compensatie Fonds). Dit leidt

tot de conclusie dat er geen nadelig BTW-effect is.

7.6 Wet Markt en Overheid

. Indien een overheid diensten aanbiedt op een markt die concurreert met particuliere

bedrijven dan moet die overheid zich houden aan gedragsregels die zijn vastgelegd in

de Wet Markt en Overheid.

¡ De gedragsregels betreffen:

o Integrale kostentoerekening.

o Geen bevoordeling van de eigen overheídsdienst.

o Geen hergebruik van beschikbare gegevens waar andere organisaties niet

over kunnen beschikken.

o Bestuurlijke functiescheiding (geen combinatie in personen van bestuurlijke

en economische activiteiten).

. Er is een aantal uitzonderingen waarop de gedragsregels niet van toepassing zijn:

o De uitoefening van typisch overheidsgezag. Als voorbeelden zijn genoemd:

handhaving openbare orde en verlenen van vergunningen.

o Aanbieden van diensten aan andere overheden ter uitvoering van hun

publiekrechtelijke taak.

o Bevoordeling die plaatsvindt in het algemeen belang, waarbij de

gemeenteraad het algemeen belang en de bevoordeling heeft vastgesteld.

¡ De conclusie is dat de gedragsregels van de Wet Markt en Overheid niet van toepassing

zijn op het leveren van diensten in de samenwerking. De reden is dat de levering van
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diensten bestemd zijn voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak van een

andere overheidsorganisatie.

7.7 Wetvennootschapsbelasting
De vraag is of de Wet vennootschapsbelasting van toepassing is op de uren die onderling

worden verrekend. De Wet vennootschapsbelasting is een nieuwe wet waarbij de

gemeenten aan het inventariseren zijn of de wet van toepassing is op alle gemeentelijke

diensten. Er zijn twee centrale vragen die spelen: de eerste vraag is of de samenwerking in

concurrentie treedt. Indien dat zo is dan is de vervolgvraag of de samenwerking valt onder

activiteiten die zijn vrijgesteld. De analyse is dat de samenwerking qua administratieve

verplichtingen voldoet aan de Wet vennootschapsbelasting voor wat betreft het toerekenen,

administreren en verrekenen van kosten. De vraag of de samenwerking Vpb-plichtig is zal

worden beantwoord in de implementatiefase. Daarbij zal ook afstemming worden gezocht

met de brede verkenning op de D6 samenwerking.

7.4 Aanbestedingsregels

De VNG heeft in mei 2015 een handreiking uitgegeven die ingaat op het (Europees)

aanbestedingsrecht bij intergemeentelijke samenwerking. De handreiking bevat een

overzicht van mogelijkheden tot samenwerking binnen het (Europese)

aanbestedingsrechtelijke kader en juridische voorwaarden en praktijkvoorbeelden. De

conclusie op basis van de handreking is dat er vanuit het oogpunt van aanbestedingsrecht

geen problemen zijn te verwachten bij de volgens dit plan beoogde samenwerking.

Belangrijk argument is dat sprake is van een directe openbaar belangtaak.
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8. Praktische faciliteiten

8.1 Ondersteunende diensten en materieel
. De ondersteunende functies van gemeenten (personeel, ict, financiën, huisvesting,etc)

worden onveranderd gebruikt.

. Materieel (meetapparatuur, persoonlijke hulpmiddelen) wordt onveranderd gebruikt.

8.2 IT: praktische werkwijze

Ve rg u n n i n g p roced u re t deel a dvies
. Een medewerker levert een deeladvies aan een andere gemeente.

. Een deeladvies is een technische of juridisch advisering binnen een stap in de

procedure, leidend tot een advies op een onderdeel (bijvoorbeeld een toets aan het

bouwbesluit, een constructietoets, of een juridisch advies op een concept

beschikking).

. De opdracht gevende gemeente zorgt ervoor dat de medewerker van de andere

gemeente beschikt over instrumenten, protocollen en procesbeschrijvingen om het

deeladvies uit te kunnen brengen.

. De opdracht gevende gemeente geeft toegang tot kopieën van documenten ten

aanzien van het dossier via de voorziening voor uitwisseling.

. De medewerker handelt de werkzaamheden af.

. De medewerker brengt het deeladvies uit aan de casemanager van de opdracht

gevende gemeente via de voorziening voor uitwisseling.

. De medewerker hoeft in principe niet de datavelden in te vullen van de IT applicatie

van de opdracht gevende gemeente. Dat is een taak van de administratieve

medewerker van de opdracht gevende gemeente, tenzij er onderling andere

afspraken worden gemaakt.

Verg u n n i n g p roced u re : vol I ed í g

. Een medewerker verzorgt de gehele vergunningprocedure voor een andere

gemeente.

¡ Er is sprake van zaakverantwoordelijkheid: begeleiding van de procedure als

geheel, leidend tot een concept vergunningenbesluit.

. De werkwijze voor de opdracht gevende gemeente is identiek aan de werkwijze

naar de OMWB (milieu) en Veiligheidsregio (brandveiligheid).

. De opdracht gevende gemeente zorgt voor het inboeken van de aanvraag en zet

het dossier door naar de medewerker van de andere gemeente.

. De medewerker handelt de werkzaamheden af in het eigen IT systeem. In dit

systeem staan de benodigde instrumenten en protocollen van de opdracht gevende

gemeente die de medewerker volgt en hanteert.

. De medewerker geeft tijdens de afhandeling van de aanvraag telkens een advies

aan de opdracht gevende gemeenten voor alle onderdelen van het
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vergunningenproces waarvoor een besluit of ondertekening nodig is (verzoek tot

aanvulling, verleng ing procedure, huisnummerbeslu it, legesheffing, etc).

De opdracht gevende gemeente geeft aan welke statusinformatie wordt verwacht

van de medewerker van de gemeente die de procedure afhandelt.

De medewerker levert het eindproduct aan de casemanager van de opdracht

gevende gemeente

De medewerker hoeft in principe niet de datavelden in te vullen van de IT applicatie

van de opdracht gevende gemeente. Dat is een taak van de administratieve

medewerker van de opdracht gevende gemeente, tenzij er onderling andere

afspraken worden gemaakt.

Bovenstaande werkwijze leidt eftoe dat een medewerker in het eigen IT systeem werkt;

ook voor de werkzaamheden voor andere gemeenten. Het voordeel hiervan is dat de

medewerker op één plek overzicht houdt in taken en termijnen. Dit betekent wel dat het

mogelijk moet zijn (en moet gebeuren!) om checklisten, protocollen en formats van brieven

van meerdere gemeenten in het IT-systeem op te nemen.

Toezicht
. Bij toezicht is er diversiteit in de werkwijzen van de gemeenten (papieren dossiers

tot mobiele apps).

¡ De uitvoering van het toezicht is op locatie van de opdracht gevende gemeente en

voor de uitoefening van toezicht is het dossier nodig. De toezichthouder verwerkt

direct gegevens in de applicatie.

¡ De toezichthouder werkt bij en voor een opdracht gevende gemeente met en op de

IT systemen van de opdracht gevende gemeente.

¡ De opdracht gevende gemeente zorgt ervoor dat een toezichthouder van een

andere gemeente een introductie krijgt als ware het een'nieuwe medewerker' om

bekend te raken met de werkwijze en systemen.

8.3 IT: systeemkant

Uítgangspunten

De informatievoorziening heeft betrekking op de vergunningverlening-, toezicht- en

handhavingstaken op basis van de Wabo. Ieder van de gemeenten heeft deze individueel

ingericht. De kernapplicaties die daarvoor worden gebruikt zijn van Centric (GIS-VG),

Stadsbeheer (SBA), en Roxit (Squit-XO).

Binnen de samenwerking is het uitvoeren van taken voor een andere gemeente of het

uitwisselen van personeel gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

. digitaal werken (digitalisering dossier, mutaties gegevens, koppeling etc.);

. zaakgerichtwerken (casemanagement);

. locatie-onafhankelijkwerken;

a
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het (op termijn) invoeren van digitaal toezicht (in het veld digitaal raadplegen en

verwerken van toezichtgegevens);

harmonisatie van werkprocessen en protocollen zodat deze uniform zijn.

G ebru i k g em eentel ij ke a ppl i caties

Voor de taakuitvoering wordt gebruik gemaakt van de beschikbare applicatie van iedere

gemeente. De samenwerking gaat géén doelgericht traject in om te komen tot één

gezamenlijke applicatie. Het is wel mogelijk om bij aflopende contracten of bij een

oriëntatie van een gemeente op een ander systeem toe te werken naar uniformiteit van de

IT-systemen van de gemeente.

De redenen om niet doelgericht te werken aan één applicatie zijn:

. Functionele applicaties zijn op maat ingericht; processen, en invoervelden

(tabbladen) zijn uniek ingericht en datakoppelingen zijn en worden gelegd met

gemeente specifieke ondersteunende applicaties. De inrichting komt tegemoet aan

gemeentelijke wensen.

. Gemeenten hebben investeringen gedaan in de inrichting van applicaties,

koppelingen en de opleiding van medewerkers voor het gebruik van de

kernapplicatie. Voor de meeste gemeenten lopen de contracten met de leveranciers

door. Het niet gebruiken van de applicaties leidt tot desinvestering.

O n d erl i ng e werkbezoeken

Alle gemeenten hebben formatie beschikbaar en ingevuld voor het applicatiebeheer. De

verschillende applicaties zijn door gemeenten op uiteenlopende wijze ingericht qua

functionaliteiten en gegevenskoppelingen. Om van elkaar te leren zullen door de

applicatiebeheerder onderlinge werkbezoeken worden afgelegd in de implementatiefase van

de samenwerking (najaar 2015). Het doel van deze werkbezoeken is om meer inzicht te

krijgen in de systeeminrichting en om te beoordelen of harmonisatie op onderdelen

mogelijk is. Verder is een doel van de werkbezoeken om na te gaan hoe elk systeem kan

worden gevuld met documenten van andere gemeenten (checklisten, protocollen) en

andere aspecten die nodig zijn om voor elkaar te kunnen werken. De medewerkers vanuit

informatievoorziening kunnen samen met de gebruikers bezien hoe de informatie

uitwisseling het meest efficiënt kan worden ingericht.

8.4. Huidige situatie
De huidige situatie is gebaseerd op een vragenlijst die door elke gemeente is ingevuld en

die in bijlage 2 is opgenomen.

Binnen iedere gemeente wordt één kernapplicatie gebruikt voor het registreren van

vergunningen, meldingen, controlemomenten en handhaving voor de Wabo. Daarnaast

wordt in de kernapplicatie de hieraan gerelateerde bezwaar, beroep en klachten

a

a

42



Kernapplicatie WW Wabo Leverancier

Etten-Leur SBA Stadsbeheer

Halderberge GIS-VG Centric

Moerdijk SBA Stadsbeheer

Roosendaal SBA Stadsbeheer

Rucphen GIS.VG Centric

Zundert Squit XO Roxit

geregistreerd. Alle aanvragen en besluiten binnen de reikwijdte van de Wabo worden in de

kernapplicaties ingevoerd.

43



ffiHg
Bijlage 1: Projectorganisatie

a nnemarie.vanMerode@etten-

leur.nl

Ron Dujardin Etten-Leur

s.dekanter@ halderberge. nlJan Akkermans Halderberge

Jac Klijs Moerd¡jk ju lia.folmer@moerdijk.nl

Cees Lok Roosendaal m.van.de.sanden @roosendaal. nl

Rucphen bestuur@rucphen. n IRené Lazeroms

lohan de Beer

Michel in 't Groen

Zundert

Etten-Leur

j.gosens@zundert. nl

michel. groen@etten-leur. n I

Tienke Kruijt Halderberge t. kruijt@ha lderberge. nl

eric.tijssen@moerdijk. nlEric Tijssen Moerdijk

Elmar Franken Roosendaal e.franken@roosendaal. nl

Kees Konings Rucphen m.van.ginneken@rucphen. nl

r.vergouwen@zundert. nl

JackC.van Beers@ Etten- Leur. nl

Rien Vergouwen

Jack van Beers Etten-Leur

Zundert

Marc Jagers Halderberge m.jaegers@ halderberge. n I

Jeroen de Vugt (vice-voorzitter) Moerdijk j.de.vugt@moerdijk. nl

e.dijkstra@roosendaal. nl

d.bax@roosendaal.nl

Emile Dijkstra (voorzitter)

Desireé Bax

Roosendaal

Mart¡jn Gijzen Rucphen m.gijzen@rucphen.nl

Lian van de Korput Zundert l.van.de. Korput@zundeft . nl

Marc van den Heuvel Arena heuvel@arenaconsulting. n I

Eva Kierczak

Niels Mensink

Projectondersteuni ng

Etten-Leur

eva. kierczak@ moerdijk. nl

niels. mensink@etten-leur. nl

g. melis@halderberge. nl

i.debruin@ha lderberge. n I

Geraldine Melis

Ida de Bruin

Halderberge

Henk de Bruijn Moerdijk henk.de. bruijn@moerdijk. nl

Bas Looymans

Marcella Goorden

Roosendaal b. looyma ns@roosendaal. nl

m.goorden @roosendaal. n I

b.van. hu ijgevoort@rucphen. nlBram van Huijgevoort Rucphen

Ad de Rooij

Jacqueline Backx

Marcel Korving

Bart Op de Beke

Zundert

Etten-Leur

a.de. rooij@zundert. n I

j. backx@zundert.nl

ma rcel. korvi n g @etten - leu r. n I

bart. OpdeBeke@etten -leur. nl

Corné Heeren

Merian Goossens

Halderberge c. heeren @ halderberge. n I

m. goossens@halderberge. n I

Marian Pors Moerdijk marian. pors@ moerdijk. n I
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Ria Verkijk Roosendaal r.verkijk@roosendaal. nl

Angelique Luijkx Rucphen j.luijkx@rucphen. nl

Anita van Beek

Ingrid Sprenkels

Marlieke van Sambeek-van Arendonk

Laurie de Beer

Zundert

Etten-Leur

a.van. beek@zundert. n I

i.sprenkels@zundert. nl

marlieke.vansambeek-

va na rendonk@etten-leu r. nl

lau rie.debeer@etten-leur. nl

Halderberge

Patricia Goossens Moerdijk patric¡a. goossens@ moerdijk. nl

Roosendaal

Edwin van Steen Rucphen e.van.steen@rucphen. nl

Sigrid Schilderspel

Zundert

Etten - Leu r sigrid.sch ilderspel@etten-leu r. n I

Halderberge

Moerdijk

Anton Arnolds Roosendaal a.arnolds@roosendaal. nl

Rucphen

Ursula Smeulders

Zundert

Etten - Leu r ursula. smeulders@etten-leu r. nl

Niek Oostvogels Halderberge n.oostvogels@ halderberge. n I

Sjaak Walpot Moerdijk sjaak. wal pot@ moerd ijk. nl

Hugo Matabadal

Theo van Dorst

Roosendaal h. matabadal@ roosendaal. n I

t.va n.dorst@roosendaal. nl

Jan Koolen Rucphen j.koolen@rucphen.nl

Hans van Kroonenburg Zundert h.va n. kroonen burg@zundert. nl
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Bijlage 2: Taken

De samenwerking gaat over de volgende VTH Wabo-taken
\.tr,,l. tr. I ' \,, rL',ii i tii ; l,'

Omgevingsvergunning

Meldingen

Toezicht

t Bouwen van een bouwwerk

Aanleg werk

Afwijken van planologische regels

In gebruiken nemen/gebruiken bouwwerk in relatie tot

brandveiligheid

Slopen of wijzigen van een beschermd monument of een

beschermd stads- en dorpsgezicht

Aanleg ofveranderen van een weg

Aanleg of veranderen uitweg

Hebben van een alarminstallatie

Vellen houtopstand (kappen van bomen)

Voeren handelsreclame op/aan roerende zaak

Opslaan van roerende zaken

Natuu rbescherm i ngswet

Flora- en Faunawet

Sloopmelding

Milieumelding (Wm artikel 8.40)

Melding brandveilig gebruik

Bouwen van een bouwwerk

Aanleg werk

Afwijken van planologische regels

Brandveilig gebruik

Slopen monument of bouwwerk

Aanleg of veranderen van een weg

Aanleg of veranderen uitweg

Hebben van een alarminstallatie

Vellen houtopstand (kappen van bomen)

Voeren handelsreclame op/aan roerende zaak

Opslaan van roerende zaken

Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet

Bouwen van vergunningsvrije bouwwerken

Illegale bouw en sloop zonder vergunning of melding

Meldingsplichtige inrichtingen Wet milieubeheer

Algemeen gebiedstoezicht

Gebruik bestaande bouwwerken

Afhandelen klachten en handhavingsverzoeken

Dwangsom en bestuursdwang

I

I

a

I

I

a

I

I

I

I

I

t

I

¡

I

IHandhaving
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Bijlage 3: IT huidige situatie

1.4 Gegevens aanvraag/besluit in applicatie

. Vergunningen

o Toezicht

. Handhaving

. Bezwaar en beroep

¡ Klachten en incidenten

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

la

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

la

Ja

Ja

la

la

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Opleveringscontrole

Nee

Nee

Nee

1.5 Procesondersteuning door applicaties

. Vergunningen

. Toezicht

. Handhaving

r Bezwaar en beroep

. Klachten en incidenten

Ja

Ja

la

Ja

Nee

Ja

la

la

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee (niet gebruikt)

Nee (niet gebruikt)

Nee (niet gebruikt)

Nee (niet gebruikt)

la
Nee

Nee

Ja

Ja

1.6 Procesbeschrijving met rollen per processtap

o Vergunningen

. Toezicht

Ja

Nee

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nb

Nb

1) IT voorzieningen

Aanvragen en

meldingen

HandleidingAanvragenAanvragen1.1 Onderdelen Omgevingsloket Online in gebruik Aanvragen?

Saas omgeving

Centric

Uploaden

documenten via ftp

seryer

SOAP/XMLKoppeling OLO-SBA1.2 Hoe is aansluiting op OLO ? Handmatig inlezen

xml

SBA

Bluebeam, Verseon,

Geobrowser

SBAGISVG van CentricSBA GISVG van Centric Squit XO van Roxit

1.3 Applicatie voor VTH Wabo-taken

. Naam
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47



1.7 Invulinstructie (gegevensinvoer in applicatie)

o Vergunningen

. Toezicht

. Handhaving

. Bezwaar en beroep

¡ Klachten en incidenten

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Ja

la

Ja

Ja

Ja

Nb

Nb

Nb

Nb

Nb

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Handhaving

Bezwaar en beroep

Klachten en incidenten

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Nb

Nb

Nb

Ja

Ja

laa

a

a

1.10 Interne digitale koppelingen

. Raadplegen ¡n VTH applicatie van documenten

uit centrale documentregistratie

. Via WH applicatie opslaan en muteren van

documenten in centrale documentregistratie

Niet

Niet

Ontwikkeling

Ontwikkeling

Ontwikkeling

Onrwikkeling Geheel

Ontwikkeling

Geheel

Niet

Deels/ontwikkeling

Nvt (via SBA in doc

syseem)

1.9 Digitale uitwisseling met website

o Publicatie aanvragen en besluiten

. Kennisgevenaanvragen

. Statusinformatie

. Meldingen en klachten

Ontwikkeling

Onbekend

Niet

Niet

Geheel

Geheel

Geheel

Deels

Deels

Deels

Deels

Onbekend

N¡et

Niet

Niet

Niet

Geheel

Onbekend

Niet

Niet

Niet

Niet

Niet

Niet

1.8 Mate van inrichting applicatie

. Processtappen omgevingsvergunning ingevoerd

o Processtappen t&h Wabo ingevoerd

r Brieven omgevingsvergunning ingevoerd en

gekoppeld aan velden

. Brieven toezicht en handhaving ingevoerd en

gekoppeld aan belden

GeheelGeheel Geheel Geheel ? Deels

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Deels

Geheel

Geheel

Niet

Geheel
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2) Welke onderdelen zijn ingericht en functioneren

. Digitaliseringdossiers

. Gebruik basisregistraties in WH-processen

Geheel

Gedeeltelijk

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Heel belangrijk

Onbekend

Geheel

Geheel

Gedeeltelijk

Geheel

1.12 Externe inloggen in VTH applicatie Ja Ja)a Ja la Nee

a Raadplegen van informatie over VTH zaken in

centrale zaakregistratie

Raadplegen in VTH applicatie van gegevens die

zijn opgeslagen in een centrale geo-applicatie

Via de WH applicatie opslaan van gegevens in

een centrale geo-applicatie

GBA: raadplegen in de WH applicatie van

binnengemeentelijke persoonsgegevens

BAG: raadplegen in de WH applicatie van

bi nnengemeentelijke adresgegevens

BAG; raadplegen in WH applicatie van

binnengemeentelijke gebouwgegevens

BAG: terugleveren van VTH applicatie naar BAG

van binnengemeentelijke adres- en

gebouwgegevens

Raadplegen persoonsgegevens via

datad istri b utiesysteem

Digitaal toezicht op PDA: raadplegen van

gegevens in de VTH-registratie op locatie

Digitaal toezicht op PDA: muteren van gegevens

in de VTH-registratie op locatie

Doorgeven legesposten en -bedragen aan de

financiele applicatie

Niet Ontwikkeling Geheel Geheel Geheel Niet

a N¡et Ontwikkeling Onbekend Geheel Deels Niet

Niet Ontwikkeling Niet Nvt Niet Niet

a Geheel Geheel Geheel Geheel Geheel Geheel

a Niet Geheel Geheel Ontwikkeling Geheel Niet

a Niet Geheel N iet Ontwikkeling Geheel Niet

Niet Geheel Niet Handmatig Geheel Niet

a Geheel Geheel Geheel Onbekend Geheel Geheel

a Geheel Ontwikkeling Deels Deels Niet Niet

a Niet Ontwikkeling Deels Onbekend Niet Niet

a Geheel Geheel Deels Geheel Geheel Geheel
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3) Jaarlijkse uren applicatiebeheer 32 uur per week950 uur 920 uur 2OO uur? ?

Nieuwe werken (plaatsonafhankelijk werken)

Inzage VTH-gegevens door frontoffice (balie,

telefoon of website

Gedeeltelijk

Niet

Geheel

Gedeeltelijk

Geheel

Geheel

Geheel

Geheel

Onbekend

Geheel

Onbekend

Onbekend
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