CONCEPT-VERSLAG VERGADERING
ALGEMEEN BESTUUR OD IJSSELLAND
Datum overleg

: 13 december 2017

Plaats

: Stadskantoor Zwolle

Aanwezig

: B. (Bort) Koelewijn – gemeente Kampen, voorzitter
W. (Wout) Wagenmans – gemeente Raalte
P. (Peter) Snijders – gemeente Hardenberg
A. (Andries) Heidema – gemeente Deventer
M. (Marcel) Blind – gemeente Olst-Wijhe
A. (André) Schuurman – gemeente Dalfsen
D. (Douwe) Oosterveen – gemeente Steenwijkerland
H.J. (Henk-Jan) Meijer – gemeente Zwolle
B. (Bas) Verkerk – gemeente Ommen
B. (Bert) Krale – gemeente Staphorst
G. (Gerrit) Knol – gemeente Zwartewaterland
J. (Jelle) Dijkstra - coördinerend secretaris.
P.J. (Pieter-Jan) van Zanten - directeur RUD IJsselland/kwartiermaker OD
G.J. (Geert) de Gaaij – procesmanager transitie
G. (Grietje) Begeman-Sinnema – bestuurssecretaris RUD IJsselland/verslag

Afwezig:

: A. (Annemieke) Traag - Provincie Overijssel

Status

: concept

nr

Onderwerp

1.

Opening en vaststelling agenda
De heer Koelewijn heet een ieder van harte welkom. Van mevrouw Traag is een afmelding
ontvangen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststelling verslag AB-vergadering van 9 oktober 2017
Er zijn een paar redactionele wijzigingen: de heren Wagenmans en Oosterveen waren aan- i.p.v.
afwezig; een typefout (raadzaak i.p.v. raadzaal) op de eerste pagina. Met deze wijzigingen wordt
het verslag vastgesteld.
N.a.v. zijn er geen vragen of opmerkingen.

3.

Mededelingen en rondvraag
- Officiële opening: in de uitnodiging voor 11 januari was een storende fout geslopen,
hetgeen inmiddels is hersteld.
- Extra toezicht op energiebesparing 2017:
De heer Van Zanten schetst de stand van zaken m.b.t. de controles in 2017 die dankzij
de financiële regeling tot stand zijn gekomen. (80 controles op overige inrichtingen en 29
zwembaden). Echter, vanwege het stopzetten van de doelsubsidie kan de regeling geen
doorgang meer vinden. De heer Van Zanten geeft aan dat de OD toch zal proberen
hiervoor in 2018 middelen vrij te spelen. In IJsselland is een goede ervaring opgedaan.
De heer Knol vraagt naar de gevolgen voor de bemensing? De heer Van Zanten
antwoordt dat de controleurs in vaste dienst zijn, maar dat het wel spijtig is dat de
opgedane kennis nu niet meer ingezet kan worden. In 2017 moesten voor een deel
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controleurs worden ingehuurd om de taken die voor energie werden uitgevoerd te
compenseren daar andere ingeplande werkzaamheden anders bleven liggen.
Afgesproken wordt dat dit onderwerp in een volgende vergadering opnieuw geagendeerd
zal worden waarbij afgesproken zal worden hoe we hiermee verder omgaan.
- De provincie heeft per mail laten weten dat de aanvankelijke vraag aan IJsselland om
ook het werk t.a.v. provinciale bedrijven op te pakken niet meer nodig is, dat kan Twente
toch zelf doen. De provincie toonde zich blij met onze coöperatieve opstelling.
- Centraal/decentraal werken
De BOR heeft de zorg geuit over de toegang tot de decentrale werkplekken. De heer Van
Zanten vraagt hiervoor aandacht. De heer Dijkstra zal dit ook aankaarten in de
secretarissenkring.

4.

Verslagen DB-vergaderingen 2 oktober en 16 november
De verslagen van de DB-vergaderingen van 2 oktober en 16 november worden voor
kennisgeving aangenomen.

5.

Beleidslijn t.a.v. brieven ministerie BZK
De heer Koelewijn geeft aan dat hierover in het voorjaar 2018 een notitie volgt gelijk met het
voorstel tot vaststellen van de jaarrekening 2017 van de RUD. De heer Meijer merkt op dat dit
ook voor de Veiligheidsregio is afgesproken.

6.

Eindrapportage IJVI-1
In de als bijlage meegestuurde memo is de stand van zaken toegelicht. Gevraagd wordt naar de
ervaringen met het systeem? De heer Van Zanten geeft aan dat het goed werkt, maar dat de
kwaliteit van de gegevens nog aandacht behoeft. Het gaat daarbij om onjuist geladen velden,
fouten in de adressen van bedrijven. Een ander punt is dat Smartdocuments nog moet worden
aangeschaft. Zo al met al moet het systeem nog betrouwbaarder en gebruikersvriendelijk worden
gemaakt. Ook wordt gevraagd of de prioriteiten goed gesteld worden.
Voorgesteld wordt om te besluiten:
a. kennis te nemen van de rapportage
b. decharge te verlenen aan de directeur RUD IJsselland in zijn rol van opdrachtgever van project
IJVI-1
c. Het aansluiten van de BTP+-medewerkers van de Provincie en de koppeling met Inspectieview
Milieu over te hevelen naar IJVI project 2
d. alle resterende punten uit project 1 (die niet zijn overgedragen naar project 2) over te dragen
aan de directeur van de RUD IJsselland (en vanaf 1-1-2018 de directeur OD IJsselland) en onder
diens lijnverantwoordelijkheid af te laten handelen.
e. Het project financieel af te sluiten en de resterende posten voor rekening en risico van de RUD
IJsselland (ten laste van de begroting 2017) af te wikkelen.
Ondanks de zorgen bij de wat onheilspellende zinnetjes in de besluitvorming gaat het bestuur
akkoord met het genoemde onder a t/m e.

7.

Vaststellen jaarplan Omgevingsdienst IJsselland 2018
De heer Blind geeft aan dat het procesmatig niet helemaal goed is gegaan en dat er daardoor
inhoudelijk een meningsverschil is ontstaan. Daarbij gaat het om het bedrag dat in de eigen
gemeentelijke begroting is vastgesteld, maar niet klopt met hetgeen in het jaarplan van de OD
staat. Het bedrag voor Olst-Wijhe moet € 487.000 zijn, er staat echter € 517.600.
De heer Krale geeft aan dat de cijfers van het werkproces niet overeenkomen met de gedane
validatie.
Zijn tweede opmerking gaat over de risicoanalyse en informatiegestuurde handhaving: wat gaan
we daar concreet van invullen?
De heer Van Zanten geeft aan met de ambtenaar van Olst-Wijhe te hebben afgesproken om
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samen met de controller van de OD te kijken waar het verschil in zit en eventueel t.b.v. het DB
een voorstel op te stellen.
De heer Blind zegt dat Olst-Wijhe wel instemt met het jaarplan, met de opmerking dat onderzoek
wordt gedaan naar het verschil.
Voor wat betreft de werkvoorraad merkt de heer Van Zanten op dat de uitvraag en de latere
inventarisatie schommelde tussen 80 en 82 fte.
Verder geeft hij aan dat energie en asbest prioriteit heeft. Op asbest zijn er twee vacatures, terwijl
de opgave (asbestdaken) behoorlijk is. Tijdige invulling is van belang.
De IGH staat op de agenda, punt 8. Voorgesteld wordt om de RA later op te leveren. Volgend
jaar wordt voor wat betreft het vormgeven van IGH een ontwikkeljaar. (gecombineerd met
Gelderland)
Het bestuur stemt in met het jaarplan.

8.

Risicoanalyse milieu en veiligheid IJsselland
Het bestuur stemt in met:
a. het ongewijzigd vaststellen van de huidige risicoanalyse voor een nieuwe periode van twee
jaar
b. het verstrekken van de opdracht voor verder onderzoek naar een gewenste dataset en de
wijze van registratie ten behoeve van de reguliere werkprocessen en het monitoren van het
naleefgedrag.

9.

Vaststellen DVO tussen Omgevingsdienst en partners
De heer Heidema vraagt aandacht voor complexe zaken waar integrale handhavingszaken aan
de orde zijn. Dit kan niet in een DVO of brief worden geregeld, maar de samenwerking op deze
dossiers is van belang, vandaar het markeren.
De heer Oosterveen vraagt aandacht voor het archiveren, hetgeen nu niet genoemd wordt. De
heer Van Zanten geeft aan dat de basisafspraak is dat het bevoegd gezag zorgt voor archivering.
WOB-verzoeken bijvoorbeeld vereisen goede afspraken. De heer Koelewijn vraagt de heer
Dijkstra dit onderwerp met de secretarissen te bespreken.
De heer Van Zanten zal het in de volgende versie meenemen.
De heer Van Zanten stelt art. 13 aan de orde. Er zijn polissen afgesloten, maar de
aansprakelijkheid zoals genoemd is niet gangbaar binnen overheidsland en levert hoge premies
op. Daarom is er op dit moment geen verzekering afgesloten
De heer Koelewijn stelt voor om art. 13 lid 2, 3 en 4 te schrappen. De overige bestuursleden zijn
het hier mee eens.
Het bestuur stemt in met de DVO m.u.v. art. 13, in de tekst zullen de termen “jaarbrief” en
“jaaropdracht” op de juiste manier worden verwerkt; in de jaarbrief wordt de jaaropdracht
vastgelegd.

10. Financiële verordening
Het bestuur stemt in met de financiële verordening.
11. Rondvraag en sluiting
Niemand maakt gebruik van de rondvraag, waarna de vergadering wordt gesloten en een kijkje
wordt genomen op de etage waar de Omgevingsdienst wordt gehuisvest.

Bestuursvergadering RUD IJsselland
1. Opening
e
Na de rondleiding op de 4 etage wordt het RUD-deel van de vergadering geopend.
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2. Vaststellen verslag 9 oktober 2017
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Rondje langs de velden
Er zijn geen bijzonderheden te melden. De RUD zal als zodanig nog één keer, in het voorjaar
van 2018, terugkomen in het financieel en inhoudelijk jaarverslag.
4. Sluiting
De heer Koelewijn bedankt een ieder hartelijk voor de bijdrage om tot de OD te komen. Fijn
dat het goed is verlopen en er mooie, goede stappen zijn gezet. De voorzitter wenst een
ieder fijne feestdagen en een gelukkig 2018, en sluit de vergadering.

Besluitenlijst Algemeen bestuur OD IJsselland 13 december 2017
Nr. Datum
Omschrijving
1
13-12-2017 Verslag AB-vergadering
Het verslag van de AB-vergadering van 9 oktober 2017 is met twee redactionele
wijzigingen, zoals genoemd in het verslag, vastgesteld.
2

13-12-2017

Eindrapportage IJVI-1:
Het bestuur heeft besloten:
a. kennis te nemen van de rapportage
b. decharge te verlenen aan de directeur RUD IJsselland in zijn rol van
opdrachtgever van project IJVI-1
c. Het aansluiten van de BTP+-medewerkers van de Provincie en de koppeling met
Inspectieview Milieu over te hevelen naar IJVI project 2
d. alle resterende punten uit project 1 (die niet zijn overgedragen naar project 2)
over te dragen aan de directeur van de RUD IJsselland (en vanaf 1-1-2018 de
directeur OD IJsselland) en onder diens lijnverantwoordelijkheid af te laten
handelen.
e. Het project financieel af te sluiten en de resterende posten voor rekening en
risico van de RUD IJsselland (ten laste van de begroting 2017) af te wikkelen.

3

13-12-2017

Jaarplan 2018
Het jaarplan 2018 is vastgesteld, met de opmerking van de heer Blind dat
onderzoek moet worden gedaan naar het financiële verschil van € 30.000,-- voor
Olst-Wijhe.

4

13-12-2017

Risicoanalyse milieu en veiligheid
Het bestuur heeft ingestemd met:
a. het ongewijzigd vaststellen van de huidige risicoanalyse voor een nieuwe
periode van twee jaar
b. het verstrekken van de opdracht voor verder onderzoek naar een gewenste
dataset en de wijze van registratie ten behoeve van de reguliere werkprocessen en
het monitoren van het naleefgedrag

5

13-12-2017

DVO tussen Omgevingsdienst en deelnemers
Het bestuur heeft ingestemd met:
de DVO m.u.v. art. 13, in de tekst zullen de termen “jaarbrief” en “jaaropdracht” op
de juiste manier worden verwerkt; in de jaarbrief wordt de jaaropdracht vastgelegd.
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