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08:30 - Opening en vaststellen agenda
08:35 - Mededelingen
08:40 - Besluitvorming Programma Samen Toekomstbestendig Spoor 1 t/m 4
Vandaag legt het Dagelijks Bestuur de uitkomsten van Spoor 1 t/m 4 van het Programma Samen
Toekomstbestendig aan u voor. Het Dagelijks Bestuur heeft de uitwerking van Spoor 1 t/m 4 in samenhang
bezien en gewogen en vraagt u te besluiten om:
de 26 uitgangspunten voor een duurzame begroting 2023, zoals in de bijlage verwoord onder spoor 2, vast
te stellen;
de uitgangspunten A. t/m E. voor het herijken van de financiering van Omgevingsdienst IJsselland, zoals in
de bijlage verwoord onder spoor 3, vast te stellen;
te besluiten om de gewijzigde deelnemersbijdragen, gebaseerd op de duurzame begroting 2023, per 1
januari 2023 in te voeren en de invoering daarvan derhalve niet te spreiden over meerdere jaren.
Als u instemt met deze besluiten, zal de organisatie op basis van bovengenoemde uitgangspunten een
ontwerpbegroting 2023 opstellen. De
ontwerpbegroting 2023 wordt op 8 april 2022 voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur. Als het Dagelijks
Bestuur instemt met de ontwerpbegroting, wordt
deze voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten om hen in de gelegenheid te stellen hun
zienswijze naar voren te brengen. De zienswijzetermijn
bedraagt 8 weken. Vervolgens wordt de begroting 2023 op 7 juli 2022 ter goedkeuring aan u voorgelegd.
20220120 AB nota besluitvorming Programma Samen Toekomstbestendig Spoor 1 tm 4.docx
20211210 Uitwerking en samenhang Spoor 1 tm 4 Prg Samen Toekomstbestendig.pdf
Presentatie AB dd 20 januari 2022.pptx
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09:55 - Rondvraag en sluiting
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Voorgestelde behandeling


Opinievormend

X

ter besluitvorming, bespreekpunt



ter besluitvorming, hamerstuk



Anders, nl………

Het DB stelt het AB voor te besluiten om:
1. de 26 uitgangspunten voor een duurzame begroting 2023, zoals in de bijlage verwoord onder
spoor 2, vast te stellen;
2. de uitgangspunten A. t/m E. voor het herijken van de financiering van Omgevingsdienst IJsselland,
zoals in de bijlage verwoord onder spoor 3, vast te stellen;
3. de gewijzigde deelnemersbijdragen, gebaseerd op de duurzame begroting 2023, per 1 januari
2023 in te voeren en de invoering daarvan derhalve niet te spreiden over meerdere jaren.

AB-besluit d.d……………
-

Besluit conform
Voorstel aangehouden
Gewijzigd besluit:

Voorzitter,
M.W. Offinga

secretaris,
P.J. van Zanten
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Toelichting voorstel
Voor de toelichting op dit voorstel verwijzen we u graag naar de bijlage. Hierin vindt u op overzichtelijke
wijze de uitwerking en samenhang van de Sporen 1 t/m 4 van het Programma Samen
Toekomstbestendig. Daarnaast wordt een financiële doorkijk gegeven en worden tevens de risico’s c.q.
kanttekeningen geschetst. Tot slot is in de bijlage het vervolgproces opgenomen.
Aanvullend op de bijlage wordt hierbij toegelicht wat de reden is dat als derde besluitpunt wordt
voorgesteld om de nieuwe deelnemersbijdragen direct op 1-1-2023 in te laten gaan. Overwogen kan
worden om in een aantal jaren toe te groeien naar de beoogde deelnemersbijdrage. Dit groeimodel lijkt
minder voor de hand te liggen omdat wordt voorgesteld het uitgangspunt te hanteren dat alle
deelnemers per jaar gaan betalen voor de uren die zij afnemen. Een te kleine stap in de stijging van de
deelnemersbijdrage moet dan immers aan het einde van het jaar alsnog worden gecorrigeerd op basis
van daadwerkelijke afname en dus kosten. Dan maar liever in één keer een zo goed mogelijke
begroting met een kleinere verrekening aan het einde van het jaar.
Ambtelijk (zowel vanuit de deelnemers, als vanuit de dienst) is geadviseerd met die afrekening al in
2022 te beginnen. Hiervoor wordt op 10 maart 2022 een separaat voorstel aan u voorgelegd.
Beoogd resultaat
Het vaststellen van de uitgangspunten voor een duurzame begroting van de OD alsmede de herijking
van de financieringsopzet. Op basis daarvan kan de begroting 2023 worden opgesteld en in de
gebruikelijke route worden gebracht.
Kader
Het kader voor het vaststellen van de uitgangspunten voor een duurzame begroting van de OD
alsmede de herijking van de financieringsopzet, wordt in de kern gevormd de Wet
gemeenschappelijke regelingen, de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJsselland en de
Financiële Verordening Omgevingsdienst IJsselland.
Argumenten
In de bijlage zijn per spoor de argumenten beschreven.
Financiën
De keuzes die nu gemaakt worden zullen hun financiële vertaling krijgen in de duurzame begroting
2023. De bedragen die in de bijlagen collectief/individueel genoemd zijn daarvoor goede indicaties,
maar in hun uitwerking afhankelijk van de bestuurlijke keuzes die door het AB in juli 2022 gemaakt
worden.
Communicatie/draagvlak
Deze nota is op 22 december 2021 besproken in het Dagelijks Bestuur. Daaraan voorafgaand is deze
nota ambtelijk besproken met de accounthouders (AAO) en financials (FO) van onze deelnemers.
Bijlagen
1. Uitwerking en samenhang Spoor 1 t/m 4 Programma Samen Toekomstbestendig.
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Inleiding
Omgevingsdienst IJsselland (hierna: de OD) is in april 2021 het
Programma Samen Toekomstbestendig gestart. Het programma kent
een vijftal sporen waarvan in 2021 vier sporen nader zijn uitgewerkt.

Het betreft de sporen:
1. BOOST – Grip op bedrijfsvoering
2. Naar een duurzame begroting 2023
3. Herijking financiering
4. Efficiencypotentieel
Het spoor 5 Gezamenlijk programmeren wordt in 2022 uitgewerkt.

Na uitwerking van de 4 sporen van het programma zijn ze in samenhang
met elkaar gebracht wat leidt tot de kaders en uitgangspunten voor een
duurzame begroting 2023 en de herijking van de financiering van de OD die
de komende periode bestuurlijk zullen worden vastgesteld.
Hierna volgt het destillaat van de uitwerking van de sporen 1 t/m 4,
gevolgd door een indicatieve financiële uitwerking van de vier sporen
samen.

Aanleiding

Onze OD is één van de jongste omgevingsdiensten van Nederland
(sinds 1-1-2018). De dienst is opgericht door de gemeenten en provincie
ter uitvoering van de wettelijke basistaken milieu. Deze taken moeten
gemeenten en provincies op basis van een wettelijke verplichting
onderbrengen in een omgevingsdienst. De dienst draait goed, er is
tevredenheid bij de deelnemers over de geleverde kwaliteit en er zijn
geen financiële tekorten.
Destijds is de dienst gestart met wat er als optelsom qua uren en budgetten
beschikbaar was bij de deelnemers. Een logische stap om zo te beginnen
om zodoende snel en daadkrachtig te kunnen starten met de uitvoering.
De start betrof een soort pioniersfase waarin mensen, werk, processen en
bedrijfsvoering werden gebundeld en er werd ingezet op het leveren van
productie en kwaliteit. Dit op maatschappelijk zeer relevante vraagstukken
van duurzaamheid, leefbaarheid en klimaat. Maar ook op het vlak van
asbest, PFAS en stikstof.
Na drie jaar moet de dienst nu in een andere fase van ontwikkeling komen:
van pionieren naar professionaliseren. Een belangrijk deel van deze
ontwikkeling is beschreven in het Programma Samen Toekomstbestendig,
waarin dienst en deelnemers samen optrekken in de verdere ontwikkeling
van de OD.
Middels deze ontwikkeling is aandacht gekomen voor een professionele
bedrijfsvoering, een goede duurzame begroting (gericht op wat er nodig is
in plaats van wat beschikbaar is), het leveren van maximale toegevoegde
waarde als dienst en een professionele en efficiënte uitvoering.
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Knelpunten

Zoals gezegd draait de dienst goed, maar er is ook een aantal belangrijke
knelpunten:
1. de dienst heeft in de volle breedte bij aanvang niet voldoende uren
om het bestuurlijk vastgestelde niveau van uitvoering waar te kunnen
maken, hierdoor zijn de afgelopen jaren achterstanden in het werk
ontstaan en is niet uitgevoerd wat uitgevoerd had moeten worden
conform het bestuurlijk vastgestelde niveau van uitvoering;
2. de bestaande begroting was bij de start al niet toereikend, zowel op het
vlak van het primaire proces als op het vlak van het hebben van een
professionele bedrijfsvoering en administratieve ondersteuning;
3. daarnaast is bestuurlijk besloten noodzakelijke werkzaamheden, zoals
data-kwaliteit en coördinatie, niet als formatie toe te voegen maar te
betrekken uit de beschikbare productieve uren;
4. de startbegroting is tussentijds nooit aangepast op nieuwe, extra taken
(zo steeg het bedrijvenbestand met circa 19%) en ontwikkelingen. Deze
moesten binnen de bestaande budgetten worden opgevangen, wat
leidde tot aanpassing van ambities die nog verder worden aangepast
door besparingsdoelstellingen;
5. om die reden is de dienst tot op heden maar beperkt in staat geweest
om zich te ontwikkelen;
6. tussen de deelnemers zijn grote verschillen ontstaan in wat men heeft
ingebracht aan uren en budget en wat men in de praktijk blijkt nodig
te hebben. De onderlinge inbreng en verdeling matcht niet met de
uitvoeringspraktijk.

Resultaat

Door dit Programma uit te voeren en over de uitkomsten te besluiten,
ontstaat een duurzaam gezonde dienst, die de pioniersfase achter zich
laat en goed in staat is om voor al haar deelnemers de bestaande en
toekomstige maatschappelijke relevante taken professioneel uit te voeren.
Dit met een reële begroting waarbij deelnemers eerlijk en transparant hun
eigen bijdrage leveren.

Al deze zaken zijn actief in de verschillende sporen van het Programma
Samen Toekomstbestendig onderzocht en uitgewerkt.
Andere omgevingsdiensten in Nederland gingen onze OD voor in
soortgelijke ontwikkelingstrajecten en er is bij het uitwerken van de
sporen dan ook dankbaar gebruik gemaakt van hun ervaringen.
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Spoor 1 BOOST – Grip op bedrijfsvoering
In Spoor 1 staat het op orde brengen van de bedrijfsvoering van de
dienst centraal. Gedurende het jaar zijn diverse verbeteringen doorgevoerd waaronder de herinrichting van de tijdregistratie en sturing
& verantwoording. Daarnaast is binnen spoor 1 bottom-up een
capaciteitsmeting uitgevoerd om inzicht te krijgen in de benodigde
taakomvang en de wijze waarop die taken het beste in samenhang
kunnen worden belegd.

Middels de capaciteitsmeting is op het niveau van taken en processen
gekeken wat er nodig is voor een professioneel bedrijfsbureau en dit
beeld is afgezet tegen wat er nu beschikbaar is. Het resultaat van wat er
aan capaciteit en budget nodig is en wat er beschikbaar is wordt op de
volgende pagina in tabel 1 weergegeven.

Het stafbureau dat is opgericht bij de start van de Omgevingsdienst is van
meet af aan te klein van opzet geweest. De organisatie en ook het takenpakket binnen bedrijfsvoering is gegroeid en de formatie is daar gedurende
de tijd niet op aangepast. Bovendien wordt een aantal noodzakelijke werkzaamheden op dit moment niet of maar minimaal uitgevoerd vanwege het
ontbreken van capaciteit als gevolg van onvoldoende financiële middelen.
De landelijke benchmark bevestigt dat OD IJsselland qua overhead
het laagste scoort van alle Omgevingsdiensten.

Investeringsimpuls

Capaciteitsmeting

Om de omvang van het takenpakket binnen de bedrijfsvoering, de
daarvoor benodigde formatie en gemoeide kosten te bepalen is
onder begeleiding van een externe procesmanager bottom-up een
capaciteitsmeting uitgevoerd met peildatum 1 juli 2021.

De financiële consequenties van spoor 1 zijn voor 2022 opgenomen in
de ontwerpbegrotingswijziging 2022. Voor 2023 zijn ze opgenomen in de
uitgangspunten en doorwerking van spoor 2 en landen daarmee in de
begroting 2023.

Naast structurele uitbreiding van de formatie blijkt uit de capaciteitsmeting
en tevens uit het onderzoek van Berenschot als onderdeel van spoor 4,
dat een incidentele investeringsimpuls noodzakelijk is om de bedrijfsvoering
op orde te brengen. Deze investeringsimpuls met name bedoeld voor het
verbeteren van de processen en informatiepositie van de OD is eveneens
opgenomen in de ontwerpbegrotingswijziging van 2022.
De gehele opzet en uitwerking van Spoor 1 staat in Bijlage 1.

Bijlage Spoor 1 >>>
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Tabel 1: Doorwerking capaciteitsmeting bedrijfsvoering op FTE en budget
Formatie
Formatie uit de 0-meting

Budget

Nodig
Structureel

Incidenteel

Beschikbaar

Nodig

Beschikbaar

verschil

Totaal

Communicatie

1,6

1,6

0,8

127.000

65.000

62.000

Concernjuridische taken

0,2

0,2

-

14.000

-

14.000

Facilitaire zaken

0,5

0,5

-

31.000

-

31.000

Financieel adviseur (uitbesteed)

1,2

1,2

1,2

75.000

75.000

-

Financiele administratie (uitbesteed)

0,7

0,7

0,7

42.000

42.000

-

HRM

0,8

0,2

1,0

1,4

116.000

117.000

-1.000

ICT en Informatievoorziening

2,9

0,4

3,3

0,9

248.000

86.000

162.000

Kwaliteit & Innovatie

1,0

1,0

1,0

75.000

66.000

9.000

Planning en Control

0,9

0,9

1,1

71.000

83.000

-12.000

Directiesecretariaat

0,7

0,7

1,0

59.000

75.000

-16.000

Secretariaat

2,7

2,7

1,5

158.000

80.000

78.000

13,8

9,6

1.016.000

689.000

327.000

Subtotaal formatie 0-meting

13,2

0,6

Taken die niet in de 0-meting zitten maar wel noodzakelijk zijn:
Archieftaken: (0,4 fte schaal 8)

0,4

0,4

27.000

26.000

1.000

Taken Privacy en security: (0,6 fte schaal 8)

0,6

0,7

40.000

45.000

-5.000

Coördinatietaken bedrijfsbureau: (1 fte schaal 9)

1,0

-

75.000

-

75.000

Kwaliteitsontwikkeling: (0,5 fte schaal 9)

0,5

-

38.000

-

38.000

Planning & Control: AO en IC werkzaamheden: ( 0,3 fte schaal 9)

0,3

-

25.000

-

25.000

Communicatie: Website onderhoud: (0,2 fte schaal 8)

0,2

-

12.000

-

12.000

Beleidsontwikkeling Bedrijfsvoering (0,3 fte schaal 10)

0,3

-

25.000

-

25.000

Subtotaal niet uitgevoerde taken
Totaal

3,3

1,1

242.000

71.000

171.000

16,5

10,7

1.258.000

760.000

498.000
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Spoor 2 - Naar een duurzame begroting 2023
In Spoor 2 is een set met uitgangspunten ontwikkeld op basis
waarvan de OD een duurzame gezonde begroting wil opstellen.
Een begroting waarin de effecten van een nieuwe financieringssystematiek zijn verwerkt en die het mogelijk maakt de dienst
verder te ontwikkelen.
Bij de start van de OD is de begroting van de dienst samengesteld
uit de beschikbare begrotingen van de deelnemers in die jaren daarvoor.
De begroting van de dienst is als het ware de optelsom van de begrotingen
van de deelnemers voor de taken vergunningverlening, toezicht en advies
Milieu.
Reeds bij de start is geconstateerd dat het beschikbare budget per
deelnemer niet (altijd) toereikend is voor de taakuitvoering gebaseerd op
de gezamenlijk bestuurlijk vastgestelde ambities in de risicoanalyse: omwille
van het budget wordt per deelnemer gekeken wat er mogelijk is. Daardoor
hebben wij geconstateerd dat er de afgelopen jaren grote achterstanden
zijn ontstaan in het actualiseren van vergunningen en het uitvoeren van
periodieke controles zoals bepaald in de risico analyse. Jaarlijks heeft
de OD deze achterstanden geadresseerd in de voorbereiding van de
uitvoeringsprogramma’s (UVP’s). Bij het jaarlijks vaststellen van deze
UVP’s hebben de bevoegde gezagen er veelal voor gekozen die
achterstanden te handhaven en deze taken op andere wijze te prioriteren.
In de tussentijd is ook gebleken dat door de economische ontwikkeling in
de regio het totaal aantal bedrijven dat moet voldoen aan de milieuwet – en
regelgeving is gestegen van circa 16.000 in 2017 naar circa 19.000 in 2021.
Een stijging van 19%. Met deze toename van bedrijven volgt ook een sterk
stijgende vraag om advies (bijv. bij ruimtelijke plannen en bij infrastructurele
en woningbouwprojecten).

Voorts werd in juli 2019 besloten door het AB om een aantal extra taken te
financieren uit de huidige begroting, dit ten laste van het primaire proces.
Ook werd er een efficiencykorting doorgevoerd van 2%. Effectief betekent
dit besluit een korting van € 450.000 structureel op de taakuitvoering van
de dienst vanaf 2020.
Uit spoor 1 is gebleken dat de opzet en vorming van het stafbureau waar
in 2017 mee werd gestart ver onder de maat is. Dit heeft consequenties
voor de interne ondersteuning van het primaire proces, de kwaliteit van de
verantwoording aan de partners en het krijgen van grip op de financiën en
de prestaties.
Meer in detail zit er in de begroting van de dienst sinds de start een
aantal financiële weeffouten die te maken hebben met het beschikbare
personeelsbudget. Deze moeten nu gerepareerd worden in combinatie
met de nieuwe cao afspraken die recentelijk zijn gemaakt.
Als laatste is geconstateerd dat de dienst geen financiële mogelijkheden
heeft om zich te ontwikkelen als dienst. Daar is geen budget voor. In een
veld met veel veranderingen en een grote bijdrage aan maatschappelijke
thema’s en ontwikkelingen die gaan over data-gestuurd werken leidt dat tot
problemen en stagnatie.
Het resultaat van dit alles is dat de OD nu niet beschikt over een begroting
die nodig is om een duurzaam gezonde organisatie te zijn en te blijven.
Uit een landelijke benchmark in de zomer van 2021 waaraan alle
omgevingsdiensten meededen blijkt zelfs dat onze OD landelijk gezien het
laagst beschikbare budget per te controleren bedrijf heeft in combinatie met
het ontbreken van een budget voor ontwikkeling van de organisatie.
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Uitgangspunten begroting

De definitieve begroting 2023 wordt in het voorjaar van 2022 uitgewerkt
en volgens de gebruikelijk besluitvormingsprocedure medio 2022 door het
Algemeen Bestuur vastgesteld.

Om al deze redenen is in spoor 2 een set van 26 uitgangspunten
bepaald voor een duurzame begroting 2023 en verder. Ons Algemeen
Bestuur wordt gevraagd deze uitgangspunten bestuurlijk vast te stellen.
De indicatieve uitwerking daarvan voor de begroting 2023 is in tabel 2
weergegeven en afgezet tegen de oorspronkelijke begroting van
2022 en het ontwerp begrotingswijziging van 2022.

De toelichting en de verdere uitwerking van dit spoor staat in Bijlage 2.

Bijlage Spoor 2 >>>

Tabel 2: Indicatieve uitwerking begroting 2023 op basis van de uitgangspunten voor duurzame begroting spoor 2
Begroting 2023
Omschrijving

Salarissen en sociale lasten

Begroting 2022

Verschil

Waarvan opgenomen in

OD begroting

IJVI begroting

Totaal

Totaal

Totaal

Ontwerp
begrotings
wijziging

Spoor 2

€ 9.747.000

€ 713.000

€ 10.460.000

€ 7.840.000

€ 2.620.000

€ 1.075.000

€ 1.545.000

€ 329.000

€ 315.000

€ 14.000

€ 14.000

€ 185.000

€ 185.000

Huur gebouwen

€ 329.000

Afschrijving

€ 110.000

ICT

€ 349.000

€ 349.000

€ 480.000

€ -131.000

€ -131.000

Financiële dienstverlening

€ 148.000

€ 148.000

€ 190.000

€ -42.000

€ -42.000

Reiskosten

€ 182.000

€ 182.000

€ 220.000

€ -38.000

€ -38.000

Vorming, training en opleiding

€ 195.000

Licentiekosten

€ 271.000

€ 263.000

€ 534.000

€ 575.000

€ 484.000

€ 484.000

Overige kosten bedrijfsvoering

€ 293.000

€ 37.000

€ 330.000
€ 936.000

€ -936.000

€ -936.000

€ 146.000

€ 146.000

€ 75.000

€ 195.000

Kosten IJVI
Aandeel IJVI begroting

€ 185.000

€€ 146.000

€ 146.000

Totaal begroting OD

€ 11.770.000

€ 1.088.000

€ 12.858.000

€ 10.556.000

€ 2.302.000

€ 1.075.000

€ 1.227.000

Totaal kosten begroting

€ 11.770.000

€ 1.088.000

€ 12.858.000

€ 10.556.000

€ 2.302.000

€ 1.075.000

€ 1.227.000

€ -146.000

€ -146.000

€-

€ -146.000

€-

€ -146.000

€ -52.000

€ -52.000

€ -53.000

€ 890.000

€ 12.660.000

€ 10.503.000

€ 2.156.000

€ 1.075.000

€ 1.081.000

Af: bijdrage OD in IJVI begroting
Af: bijdrage VR
Bij te dragen door deelnemers

€ 11.770.000
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Spoor 3 - Herijking financiering
In spoor 3 heeft een herijking plaatsgevonden van de benodigde
uren voor de taakuitvoering van de OD voor 2023. Daarbij is op
objectieve gronden en kijkend naar de uitvoeringspraktijk bepaald
hoeveel uren er begroot moeten worden per deelnemer.
Deze begroting van uren is gebaseerd op:
• het inrichtingenbestand van een deelnemer;
• de risicoanalyse van 2017;
• de kengetallen van de dienst;
• de ervaringscijfers van de dienst.

D. de uren worden per deelnemer begroot op basis van het inrichtingenbestand, de kengetallen en de ervaringscijfers van de dienst;
E. de uren worden aan het einde van het jaar per deelnemer afgerekend
op basis van daadwerkelijk geleverde prestaties.
Ons Algemeen Bestuur wordt gevraagd deze uitgangspunten
bestuurlijk vast te stellen.
Tabel 3: Totaalresultaat uitwerking rekenmodel herijkte financiering
Partner

Nieuwe uren (2023)

Dalfsen

De begroting van uren is de basis voor de deelnemersbijdrage en wordt
samen met de deelnemers uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma voor
2023. Op basis van het uitvoeringsprogramma wordt de uitvoering ingezet
en wordt daarover naar de deelnemers gerapporteerd. Op basis van de
daadwerkelijk bestede uren wordt per deelnemer na het einde van het jaar
een afrekening gemaakt.
De bijbehorende bestuurlijke uitgangspunten voor de herijking
van de financiering zijn:
A. de uren worden per deelnemer begroot op basis van een gezamenlijk
bestuurlijk vastgestelde risicoanalyse, om zodoende ten minste
regionaal en bij voorkeur provinciaal een Level Playing field (gelijke
gevallen, gelijk behandelen) te krijgen;
B. de vastgestelde risicoanalyse geldt daarbij als minimaal
uitvoeringsniveau;
C. desgewenst kunnen deelnemers in overleg met de dienst extra
ambities, extra inzet van uren vragen van de dienst;

Huidige uren (2021)

Verschil
2.142

8.840

6.698

Deventer

14.539

14.251

288

Hardenberg

14.655

11.060

3.595

Kampen

9.242

9.917

-675

Olst-Wijhe

4.777

5.712

-935

Ommen

6.650

3.820

2.830

11.346

8.411

2.935

5.359

5.052

307

Steenwijkerland

11.127

9.197

1.930

Zwartewaterland

6.087

6.384

-297

16.658

16.579

79

9.830

11.862

-2.032

119.109

108.943

10.167

Raalte
Staphorst

Zwolle
Provincie Overijssel
Totaal

De uitkomsten van dit spoor zijn betrokken bij de financiële
uitwerking van een duurzame begroting 2023 van spoor 2.
De toelichting en de verdere uitwerking van dit spoor staat in Bijlage 3.

Bijlage Spoor 3 >>>
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Spoor 4 - Efficiencypotentieel
In Spoor 4 heeft een werkgroep van medewerkers van de OD en
onze deelnemers, ondersteund door Berenschot, onderzoek gedaan
naar interne (bij de dienst zelf) en externe maatregelen (bij de
deelnemers) die de efficiency van de OD kunnen verbeteren.
Het onderzoek leidt tot een andere uitkomst dan we van tevoren hadden gedacht. Na het doorlopen van de onderzoekstappen blijkt de OD volgens het
door Berenschot geschetste model van organisatieontwikkeling nog midden in de transitie te zitten om “uit de badkuip” te komen. Een smalle focus
op efficiencymaatregelen bij de dienst zou in deze fase een nadelig effect
hebben op zowel de dienst als haar deelnemers. De samenwerking is nog
niet op een dusdanig niveau dat de randvoorwaarden goed zijn ingevuld om
daadwerkelijk tot efficiency te kunnen komen.

Voorgaande heeft geleid tot een set van noodzakelijke basismaatregelen
(investeringsimpuls bedrijfsvoering), zoals beschreven onder Spoor 1.
Daarnaast wordt een (beperkte) investering gevraagd voor het verbeteren
van de efficiency bij het afhandelen van verzoeken om bodeminformatie
(meer dan 1.000 op jaarbasis) en het afhandelen van meldingen op grond
van het Besluit bodemkwaliteit (meer dan 1.500 op jaarbasis). Het doorvoeren van maatregelen op dit vlak levert met een beperkte financiële impuls,
significante tijdswinst op.
Spoor 4 is uitgewerkt in een rapportage van Berenschot.
Dit rapport staat in Bijlage 4.

Bijlage Spoor 4 >>>

De conclusie van het onderzoek is dat de OD en haar deelnemers vooral
samen moeten focussen op het op orde brengen van de basis: het scheppen van randvoorwaarden voor een effectieve en efficiënte uitvoering in
plaats van het opleggen van een slecht onderbouwde financiële efficiencyclaim voor de nabije toekomst. Het is zaak om in deze fase van de transitie
door te pakken en te investeren zodat de volgende stappen in de ontwikkeling van de dienst gezet kunnen worden.
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Financiële Doorkijk
Na de zomer zijn de uitkomsten van de individuele sporen in
samenhang met elkaar gebracht. Dit vertaalt zich in een financiële
doorkijk naar de begroting van 2023 en de daarmee gepaard
gaande kostenverdeling voor de individuele deelnemers.

De financiële uitwerking van spoor 1 tot en met 3 en de kosten en kostenverdeling van IJVI zijn opgenomen in tabel 4. Ze zijn een weergave van
de verwachtingen voor de begroting van 2023 en de daarop te baseren
deelnemers-bijdragen. Ze geven tevens een indicatie van de te verwachten
verschillen in de deelnemersbijdragen tussen de oorspronkelijke begroting
2022 en de begroting 2022 inclusief de ontwerp begrotingswijziging.
De incidenteel gevraagde middelen voor onder meer Spoor 1 en 4 zijn
opgenomen in de ontwerpbegrotingswijziging 2021 en 2022.

Tabel 4: Overall financiële consequenties op basis van de uitwerkingen Programma Samen Toekomstbestendig op
begroting en deelnemers-bijdrage 2023
Begroting 2023
Uren

Deelnemer

Bijdrage in OD
begroting

Bijdrage in IJVI
begroting

Begroting 2022
Totaal

Waarvan opgenomen in:

Bijdrage volgens
vastgestelde begroting

Verschil

Ontwerp begrotings
wijziging

Spoor 2

8.840

Dalfsen

874.000

22.000

896.000

490.000

406.000

54.000

352.000

14.539

Deventer

1.437.000

191.000

1.628.000

1.449.000

179.000

150.000

29.000

14.655

Hardenberg

1.448.000

44.000

1.492.000

1.117.000

375.000

111.000

264.000

9.242

Kampen

913.000

92.000

1.005.000

954.000

51.000

97.000

-46.000

4.777

Olst-Wijhe

472.000

28.000

500.000

534.000

-34.000

56.000

-90.000

6.650

Ommen

657.000

15.000

672.000

372.000

300.000

37.000

263.000

11.346

Raalte

1.121.000

64.000

1.185.000

809.000

376.000

82.000

294.000

5.359

Staphorst

530.000

48.000

578.000

519.000

59.000

51.000

8.000

11.127

Steenwijkerland

1.099.000

129.000

1.228.000

843.000

385.000

90.000

295.000

6.087

Zwartewaterland

601.000

54.000

655.000

618.000

37.000

63.000

-26.000

16.658

Zwolle

1.646.000

176.000

1.822.000

1.674.000

148.000

166.000

-18.000

9.830

Provincie Overijssel

972.000

26.000

998.000

1.124.000

-126.000

118.000

-244.000

119.109

Totaal

11.770.000

890.000

12.660.000

10.503.000

2.156.000

1.075.000

1.081.000

Bijdrage Veiligheidregio

53.000

Bouwtaken Ommen

450.000

Totaal cf begroting 2022

11.006.000
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Duiding en consequenties financiële impact deelnemers

Voor een aantal deelnemers zijn de financiële consequenties van de uitwerking aan de hand van dit programma groot. Zij gaan structureel veel meer
betalen dan dat zij op dit moment doen.
Per individuele deelnemer kan specifiek worden gekeken naar de oorzaken
maar in zijn algemeenheid geldt voor deze deelnemers:
a. dat zij aan de voorkant bij de start van de dienst al te weinig uren/
budget hebben ingebracht ten opzichte van het gemeenschappelijk
bepaalde ambitieniveau (risicoanalyse);
b. dat het werk de afgelopen jaren sterk is gestegen door (flinke) toename
van het aantal inrichtingen/bedrijven en nieuwe maatschappelijke
thema’s die veel van de inzet van de OD vragen;
c. dat het tarief dat hoort bij de begroting 2022 € 91 bedraagt op basis van
105.246 uren. Het tarief 2023 is voor het OD deel (dus exclusief de
kosten van IJVI) berekend op € 99, uitgaande van 119.109 uren. Dat
betekent dat de kosten per uur in 2023 met circa € 8 stijgen t.o.v. 2022,
op basis van wat de dienst structureel nodig heeft om duurzaam
financieel gezond te zijn en te blijven.
Deze factoren werken allen door op de uiteindelijke deelnemersbijdrage.

Risico’s en kanttekeningen

De uitwerkingen van de genoemde sporen is in nauwe samenwerking met
de deelnemers gebeurd en is gebaseerd op het beste wat er aan data en
gegevens nu bij de dienst beschikbaar is. Niet uitgesloten kan worden dat
de uitvoeringspraktijk uiteindelijk nog weer anders wordt dan de inschattingen die in deze nota en bijlagen is beschreven. Het gaat hier om een
begroting waarbij we afspreken af te rekenen op daadwerkelijke inzet en
geleverde prestaties.

Het veld waarbinnen de omgevingsdiensten zich bewegen is in sterke mate
in ontwikkeling. Er zijn grote maatschappelijke vragen onder andere op het
gebied van duurzaamheid, stikstof en energie en er is landelijk veel aandacht voor het functioneren van het stelsel waarbinnen de omgevingsdiensten opereren (cie van Aartsen). Daarbij komt dat op korte termijn ook nog
de Omgevingswet wordt ingevoerd. De precieze impact van deze maatschappelijke ontwikkelingen, de landelijke discussie over het stelsel, als de
invoering van de Omgevingswet, laat zich moeilijk voorspellen.
De dienst en de deelnemers moeten daarom ook over de uitwerking van de
sporen en de daadwerkelijke uitvoeringspraktijk nauw in dialoog met elkaar
blijven. De ontwikkelingen actief blijven volgen.
Vanwege dit alles is het dan ook belangrijk om periodiek te evalueren of uitgangspunten en vooral de uitwerkingen daarvan zoals nu opgenomen in de
sporen, valide en adequaat blijven. Eventuele veranderingen daarin zullen
tijdig met elkaar besproken moeten worden.
Tot slot nog een laatste kanttekening: landelijk geldt dat Omgevingsdiensten
moeilijk aan personeel kunnen komen. Er is sprake van enorme krapte. Dat
betekent dan ook dat de dienst heel inventief moet zijn om haar werkzaamheden in de volle breedte te kunnen blijven uitvoeren. Daarbij zal er een
balans moeten zijn tussen zelf doen en inhuren, maar dat heeft de dienst
uiteindelijk niet helemaal in eigen hand. Ook dit aspect van bemensing van
de dienst zal onderdeel moeten zijn van gezamenlijke gesprek tussen dienst
en deelnemers.
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Vervolgproces
De komende periode staat in het teken van bestuurlijke
besluitvorming. In de eerste plaats op de kaders en
uitgangspunten voor een duurzame begroting 2023 en
vervolgens op de feitelijke begroting 2023.

Op 20 januari 2022 stelt het Algemeen Bestuur de kaders en uitgangspunten vast die de basis vormen voor het opstellen van de begroting 2023. De
ontwerpbegroting 2023 wordt op 8 april 2022 voorgelegd aan het Dagelijks
Bestuur. Als het Dagelijks Bestuur instemt met de ontwerpbegroting, wordt
deze voorgelegd aan de gemeenteraden en Provinciale Staten, om hen in
gelegenheid te stellen hun zienswijze naar voren te brengen. De zienswijzetermijn bedraagt 8 weken. Vervolgens wordt de begroting 2023 op 7 juli
2022, voorzien van de eventuele zienswijzen, ter goedkeuring aangeboden
aan het Algemeen Bestuur.
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COLOFON
Samenstelling:
Ontwerp:

OD IJsselland
studio SIEN

Omgevingsdienst IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle

Waarborgt de
leefomgeving,
versterkt
bedrijven

088 5251050
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl
LinkedIn
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1 Presentatie AB dd 20 januari 2022.pptx

BONDIGE TOELICHTING
SPOOR 1 T/M 4
SAMEN TOEKOMSTBESTENDIG
AB vergadering 20 januari 2022

VAN START….
• Gestart in 2018 met begroting als optelsom van beschikbare uren en
budgetten bij deelnemers
• Stafbureau voor beperkt ondersteunende taken
• Regionaal risico-analyse
• Eerst jaren: productie draaien en zwarte cijfers

VAN START…. NAAR DE HUIDIGE SITUATIE
• Begroting tussentijds niet bijgesteld ondanks groei bedrijvenbestand
en uitbreiding taken
• Extra taken: verlaging beschikbare productieve formatie in plaats
van uitbreiding formatie
• Downsizen van ambities (soms per deelnemer)
• Extra efficiencydoelstelling
• Geen grip op de bedrijfsvoering door te weinig capaciteit en kwaliteit
• Laagste budget per inrichting van alle OD’s (landelijk onderzoek OD’s in beeld,
zomer 2021)

…. MET BIJBEHORENDE KNELPUNTEN
• Geen grip op door te weinig capaciteit en kwaliteit in de
ondersteunende bedrijfsvoering
• Geen duurzame begroting
• Geen objectief bepaalde deelnemersbijdrage (maar gebaseerd op
het verleden)
• Mismatch onderlinge inbreng en verdeling uren en budget tussen
deelnemers
Van pionieren naar professionaliseren !

ONDERDELEN VAN PROFESSIONALISEREN
• Professioneel bedrijfsbureau
• Duurzame begroting op basis van duidelijke uitgangspunten
• Objectief bepalen van wat nodig is voor het werk
•
•
•
•

Inrichtingenbestand
Gezamenlijk regionaal ambitieniveau
Kengetallen die vergeleken zijn met andere diensten
Ervaringscijfers van de dienst

• Nieuwe objectief bepaalde deelnemersbijdrage
• Investeringen om efficiency te verhogen
• Level Playing Field, regionale ambities en afspraken

PROGRAMMA SAMEN TOEKOMSTBESTENDIG
Vandaag ter besluitvorming:
• Spoor 1 – 4 als kaders voor professionalisering en duurzame begroting
• Met indicatief de financiële gevolgen voor dienst en deelnemers
Vervolg:
• Formele traject tot duurzame begroting 2023 (AB juli 2022)
• 2022 focus op verdere implementatie
• Spoor 5: gezamenlijke programmering gericht op max rendement

