Agenda Algemeen Bestuur OD Twente
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

03-07-2020
11:15 - 13:00
Almelo, stadhuis, zaal 1.01 en 1.02
Ellen Nauta
Er zijn twee zalen gereserveerd waar één grote zaal van zal worden
gemaakt. Op deze manier kan de vergadering fysiek plaatsvinden en
kunnen we 1,5 meter afstand houden van elkaar.
Voorafgaand aan dit overleg vindt van 10:30 tot 11:15 het
portefeuillehoudersoverleg plaats.

1

Opening

2

Vaststellen agenda

3

Mededelingen

3.1

Gebiedsgerichte Handhaving Mest
Het project Gebieds Gerichte Handhaving Mest wordt getrokken door de
NVWA. In 2020 zijn conform de afspraken uit 2019 de contacten tussen de
data-analisten van Nvwa, RVO en Team Ketentoezicht gelegd. In Q1 is gestart
met de aanzet tot een tactische analyse van de mestketen. Helaas is deze
samenwerking door de corona-maatregelen stil komen te liggen. Medio mei is
digitaal de samenwerking weer opgepakt. De inspecteurs van de NVWA
mogen tot nadere orde niet fysiek op locatie toezichthouden. Derhalve is in
goed overleg een pragmatische werkwijze voor 2020 afgesproken om de in
2019 overeengekomen 10 á 15 gezamenlijke controles verdeeld over
Gelderland en Twente toch te kunnen uitvoeren:
• Blijvende samenwerking op reeds opgewerkte (strafrechtelijke) dossiers,
• Toezicht op afstand: NVWA doet administratief toezicht i.c.m. toezicht op
locatie door OD’s en Waterschappen
• Fysiek toezicht in Q3 en Q4 bij met name varkensbedrijven en intermediairs.
• Vanuit Team Ketentoezicht is capaciteit beschikbaar in voorkomende
gevallen voor een verdiepingsslag.
• Medio oktober 2020 wordt de voortgang besproken en vooruitgekeken naar
de samenwerking in 2021.

4

Vaststellen verslag van 8 mei 2020
Aan de AB-leden wordt gevraagd het verslag van de vergadering van 8 mei
2020 vast te stellen.

5

TER BESLUITVORMING

5.1

1ste wijziging GR en lidmaatschap WSGO
Door de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra),
dient de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente (GR)
aangepast worden. Deze 1e wijziging van de GR maakt het namelijk mogelijk
om de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de omgevingsdienst
overeen te laten komen met de arbeidsvoorwaarden uit de nieuwe Cao
Gemeenten. Na wijziging van de GR kan de omgevingsdienst lid worden van
de nieuwe Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties
(WSGO), zodat een Cao kan worden afgesloten die inhoudelijk identiek is aan
de Cao Gemeenten.
Om de GR daadwerkelijk te wijzigen is het noodzakelijk dat u tijdens één van
uw vergaderingen vaststelt dat alle deelnemende colleges hebben ingestemd
met de wijziging van de GR. Inmiddels hebben de colleges van 13 gemeenten
en de provincie toestemming gekregen van hun gemeenteraad. Als ook de
laatste gemeente toestemming heeft gekregen, dan kan tijdens uw vergadering
op 3 juli 2020 daadwerkelijk worden vastgesteld dat alle deelnemende colleges
hebben ingestemd met de 1e wijziging van de GR van de Omgevingsdienst
Twente. Dat betekent dat de wijzigingsdatum dan wordt vastgesteld op 3 juli
2020.
Indien blijkt dat niet alle colleges tijdig toestemming hebben gekregen van hun
gemeenteraden (vóór 3 juli 2020) dan zal de besluitvorming door het AB
moeten worden opgeschoven naar de eerstvolgende AB-vergadering op 9
oktober 2020. Het later vaststellen van de wijziging betekent dat het besluit om
lid te worden van de WSGO ook wordt opgeschoven. Lid worden van de
WSGO kan dan aansluitend plaatsvinden en tot die tijd blijft de bestaande
rechtspositieregeling (CAR-UWO) verbindend.
Uw ontwerpbesluit tot deelname aan de WSGO is voorgelegd aan de
gemeenteraden en provinciale staten teneinde hen in de gelegenheid te stellen
hun wensen en bedenkingen naar voren te brengen. Er zijn geen wensen en/of
bedenkingen ontvangen. Indien de GR-wijziging is vastgesteld kan in uw
vergadering van 3 juli 2020 ook het definitieve besluit tot lidmaatschap van de
WSGO worden vastgesteld.
Het algemeen bestuur besluit:
- de 1e wijziging van de GR vast te stellen:
- het besluit tot deelname aan de WSGO vast te stellen.

5.2

Algemeen strategisch communicatiebeleid en persbeleid
Het strategisch communicatiebeleid van de Omgevingsdienst Twente beschrijft
communicatiedoelen, inclusief visie op communicatie, handvatten en middelen
voor de communicatie met onze interne en externe omgeving. Deze strategie is
leidend bij het ontwerp van projectmatige communicatieplannen en deelbeleid
(zoals het Persbeleid).
De strategie is gericht op de periode tot 2022 en draagt bij aan het winnen van
vertrouwen van onze opdrachtgevers, het creëren van een positief werkklimaat
binnen de Omgevingsdienst Twente en aan het bouwen van duurzame interne
en externe relaties.
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In het Persbeleid staan afspraken en procedures over onze omgang met de
pers en woordvoering.
Het Algemeen Bestuur wordt verzocht het Strategisch communicatiebeleid en
Persbeleid vast te stellen.
5.3

Vaststellen programmabegroting 2021
Op 14 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van de OD Twente de Ontwerp
Programmabegroting OD Twente 2021 voor zienswijze verstuurd aan de
Raden en Staten van de deelnemers. Aan de Raden en Staten is gevraagd
hun eventuele zienswijze voor 8 juni 2020 kenbaar te maken aan het dagelijks
bestuur. Het dagelijks bestuur heeft inmiddels van acht deelnemers een
zienswijze ontvangen. Zeven deelnemers hebben besloten geen zienswijze in
te dienen.
Het dagelijks bestuur heeft de ingediende zienswijzen bestudeerd en legt
hierbij de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2021 inclusief de
ingediende zienswijzen voor aan het algemeen bestuur met het advies deze
inclusief één technische wijziging vast te stellen.
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met de Ontwerp Programmabegroting OD Twente 2021;
a. De inhoudelijke onderdelen van de Ontwerp Programmabegroting OD
Twente 2021.
b. De begrote lasten 2021 van in totaal € 11.993.073,- exclusief mutaties in
reserves.
c. De toevoeging van € 107.751,- aan de algemene reserve over 2021.
d. Het verdelen van de begrote directe uitgaven (primair proces) over de
deelnemers op basis van het per 01-01-2019 ingebrachte aantal FTE’s.
e. Het verdelen van de begrote facultatieve uitgaven (primair proces) over de
deelnemers op basis van het per 01-01-2021 facultatief ingebrachte aantal
FTE’s wanneer de inbreng ook heeft plaatsgevonden o.b.v. FTE’s.
f. Het verdelen van de begrote facultatieve uitgaven (primair proces) over de
deelnemers op basis van de per 01-01-2021 facultatief ingebrachte taken
wanneer de inbreng niet heeft plaatsgevonden o.b.v. FTE’s.
g. Het verdelen van de begrote indirecte uitgaven (overhead) over de
deelnemers op basis van het inwoneraantal per 01-01-2020.
h. Het overzicht met de bijdrage per deelnemer Ontwerp Programmabegroting
OD Twente 2021.

5.4

Jaarstukken
Op 14 april 2020 heeft het dagelijks bestuur van de OD Twente de Jaarstukken
OD Twente 2019 ter informatie verstuurd aan de Raden & Staten van de
deelnemers. Op de Jaarstukken OD Twente bestaat conform de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) voor de Raden & Staten geen
mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Definitieve vaststelling van de
Jaarstukken OD Twente is een taak die door de Wgr wordt toegekend aan het
algemeen bestuur van de OD Twente. Het dagelijks bestuur legt de
Jaarstukken OD Twente 2019 nu voor aan het algemeen bestuur met het
advies deze vast te stellen.
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5.5

Voorjaarsrapportage
Hierbij ontvangt u de 1e tussentijdse rapportage 2020 van de OD Twente.
Deze tussentijdse rapportage betreft de periode januari tot en met april 2020.
De tussentijdse rapportage komt voort uit de Planning & Control Cyclus van de
OD Twente. Middels de tussentijdse rapportage informeert het dagelijks
bestuur het algemeen bestuur over de realisatie van de baten en lasten uit de
begroting, de geleverde diensten t.o.v. de geplande diensten en de effecten
hiervan op de bijdrage van een deelnemer in de OD Twente.

6

TER BESPREKING

7

TER KENNISNAME

7.1

Termijnplanning
Aan de AB-leden wordt gevraagd om kennis te nemen van de bijgevoegde
termijnplanning.

8

Rondvraag

9

Sluiting
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