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Datum
Opsteller
In de rol van
Telefoon
Email
Status

12 april 2018
Jurjen Bos
juridisch adviseur
06 – 10 98 12 84
j.bos@odijsselland.nl
Openbaar

Voorgestelde behandeling
Opinievormend
ter besluitvorming, bespreekpunt
ter besluitvorming, hamerstuk
Ter kennisname

Voorgestelde routing
Alleen besluit door DB => informeren AB
Voorstel vanuit DB => beslissing AB
Voorgenomen besluit AB => Adviesaanvraag BOR => definitief besluit DB
Anders nl. ter kennisname voor DB => informeren AB

Bijlagen
- Overzicht stand van zaken mandaten, DVO’s en jaaropdrachten per 1 april 2018
- Ondermandaatbesluit VTH-taken Omgevingsdienst IJsselland
- Ondermandaatbesluit bedrijfsvoering Omgevingsdienst IJsselland
Kern van het voorstel
Met deze nota wordt u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de (onder)mandaten ,
de vaststelling van de dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en de besluitvorming op de
jaaropdrachten. Het betreft de stand van zaken per 1 april 2018.
Ontwerp besluit
Het algemeen bestuur:
1. Neemt kennis van de stand van zaken rond de (onder)mandaten, de DVO’s en de jaaropdrachten;
2. Neemt kennis van een tweetal ondermandaatbesluiten van de directeur.
Inleiding
Mandaat:
Alle deelnemers hebben de directeur van de Omgevingsdienst IJsselland mandaten verleend voor de
uitvoering van de overeengekomen milieutaken.
Om de uniformiteit in de mandaten zo groot mogelijk te houden is de keuze uit twee mandaatpakketten
voorgelegd, namelijk het zogenaamde ‘regulier mandaatpakket’ en een ‘beperkt mandaatpakket’.
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Op één deelnemer na, hebben alle deelnemers besloten de directeur te mandateren voor het ‘regulier
mandaatpakket’. Via instructies hebben de deelnemers in meerdere of mindere mate inkleuring
gegeven aan de lokale behoefte en omstandigheden.
Het college van Staphorst heeft ervoor gekozen het ‘beperkt mandaat’ pakket verder in te perken
hetgeen de vraag oproept welk mandaat feitelijk wordt verstrekt.
Ondermandaatbesluiten:
De directeur heeft mandaten, volmachten en machtigingen gekregen om de taken uit te kunnen voeren
waarvoor de Omgevingsdienst IJsselland is opgericht. Het mandaat voor de uitvoering van de
milieutaken is gegeven door de colleges van de deelnemers. Het mandaat voor de uitvoering van
bedrijfsvoeringstaken is gegeven door het dagelijks bestuur en de voorzitter van de onze
omgevingsdienst. In deze mandaatbesluiten is aan de directeur de bevoegdheid toegekend om over te
gaan tot ondermandatering van de aan hem toegekende mandaten, volmachten en machtigingen, aan
andere medewerkers van de Omgevingsdienst IJsselland.
Om een efficiëntere uitvoering van de taken mogelijk te maken heeft de directeur twee
ondermandaatbesluiten genomen, waarin hij ondermandaat verleend aan andere medewerkers van de
omgevingsdienst. Één ondermandaatbesluit ziet op de uitvoering van de milieutaken voor de
deelnemers. Het andere ondermandaatbesluit ziet op de bedrijfsvoering van de omgevingsdienst. De
ondermandaatbesluiten passen binnen de kaders die geboden zijn door de deelnemers, het DB en de
voorzitter. In de ondermandaatbesluiten is per functie weergegeven welk mandaat een medewerker
krijgt. Wij gaan uit van de deskundigheid en professionaliteit van onze medewerkers. Een aantal
ondermandaten is daarom op hun niveau neergelegd. We zijn van plan dit in de komende jaren uit te
breiden. Zo brengen wij de medewerkers steeds meer in positie en versterken wij hun
verantwoordelijkheden. In dit eerste jaar liggen veel beslissingen nog op het niveau van het
management, dat daarmee ook beter sturing kan geven aan de inrichting en opbouw van de
omgevingsdienst.
DVO’s en jaaropdrachten:
De colleges van Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte en Steenwijkerland hebben een
dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten met onze omgevingsdienst. Voor de andere colleges
geldt dat de DVO binnenkort voor besluitvorming en ondertekening zal worden voorgelegd.
De colleges van Dalfsen, Deventer, Kampen, Olst-Wijhe en Raalte hebben een jaaropdracht gegeven.
Voor de andere colleges geldt dat de jaaropdracht binnenkort voor besluitvorming zal worden
voorgelegd. Ambtelijk is er overeenstemming over de inhoud van de concept-jaaropdrachten.
Beoogd effect
Informeren van het AB over de voortgang rond (onder)mandaat, DVO en jaaropdracht.
Argumenten
Niet van toepassing.
Risico’s
Geen.
Financiën
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Niet van toepassing.
Organisatorische aspecten
Niet van toepassing.
Communicatie
De omgevingsdienst gaat de ondermandaatbesluiten publiceren. Zonder publicatie krijgen deze
besluiten namelijk geen rechtskracht. Het voornemen is te publiceren in een digitaal publicatieblad
Gemeenschappelijke regeling (vergelijkbaar met het Gemeenteblad en Provincieblad). Over deze wijze
van publiceren wordt u separaat geïnformeerd in de Beslisnota Verordening elektronische
bekendmaking en kennisgeving Omgevingsdienst IJsselland.
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