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Agenda






Terugblik


Opdrachtformulering en Procesplan



Bevindingen

Aanpak


Expedities



Programmaplan en routekaart Expeditie periode Q3 en Q4 2018

Beslispunten

Opdrachtformulering




Regionale implementatie Omgevingswet


Procesmatig (gelijktijdig, tijdig en uniform)



Organisatorisch (werkprocessen)



Inhoudelijk (NNTB)

Opdrachtgevers


VVRE = wethouders (Ben Tap, Bart Nootebos en Andrea van Langen)



Adviescommissie = gemeentesecretarissen (Jaap Zwaan en Frans Mencke)



Kernteam: lokale projectleiders



Programmamanager


analyseren, ordenen, organiseren en uitvoeren

Interpretatie van de opdracht


Instrumentele en juridische opgave






Bundeling van wetten, regels en verordeningen inzake fysieke leefomgeving binnen Westfriesland

Digitaliseringsopgave = realiseren 1 digitaal Omgevingsloket


Inrichting frontoffice



Gestandaardiseerde back office



Realisatie Digitaal Stelsel (1 Taal, Gegevensbeheer, Connectiviteit en Beveiliging)

Veranderopgave gemeenten


Uniformering, standaardisering en vereenvoudiging van (werk)processen



Integraal werken, andere processen en competenties



Gebiedsgericht werken



Samenwerking in de regio met partners, inwoners en ondernemers

Bevindingen
Inhoud


Opdrachtformulering kan explicieter



Dienstverlening ontbreekt (de ‘bedoeling’…)



Wens tot meer bestuurlijke, regionale focus, sturing en prioritering



Opdracht aan BMC t.b.v. Ambitiekaarten raden vindt gefragmenteerd plaats



Vooral RO- georiënteerd (Veiligheid en Gezondheid ontbreekt)

Proces


Weinig sturing, besluitvorming en monitoring



Werken met dubbele opdrachtgevers vraagt om duiding in context, samenhang en keuzes (wie gaat waar over?)

Kerngroep


Positie, status en rol van Kerngroep verdient versterking



Gericht op operationele zaken vs ‘de bedoeling’



Informatievoorziening vanuit de kerngroep vindt bilateraal/ individueel plaats



Vrijwillig en vrijblijvend

Expedities




Waarom?


Onderneming, veldtocht, ontdekkingsreis



Naar vreemde, onbekende en afgelegen gebieden



Gebonden aan inspanningen en beperkingen



Georganiseerde inspanning

Wat levert het op?


Standaarden



Uitgangspunten



Inventarisaties



Formats, Handreikingen, Voorbeelden, e.d.

Expedities


Expeditie 1: DNA, ambities, visie en waarden



Expeditie 2: Uitgangspunten Dienstverlening inzake Omgevingswet



Expeditie 3: Instrumenten



Expeditie 4: Werkprocessen



Expeditie 5: ICT en DSO



Expeditie 6: Personeel

Expeditie 1: DNA, ambities, visie en waarden


Opgave:






Analyse en benoemen ambities bestaande documentatie
fysieke veiligheid (regionaal & lokaal)
Opdracht BMC


Lokaal standpunt inzake Tempo, Participatie, Sturing en
Rol bestuursorganen



Lokaal invoeringsstrategie



Regionale doorkijk + pilots voor vervolg

Resultaat


Koersdocument



Uitgangspunten vervolg

Expeditie 2: Uitgangspunten Dienstverlening Omgevingswet


Dienstverlening vanuit ‘de bedoeling’…


Initiatiefnemer centraal



Excellente dienstverlening en continue service



Uniforme en gestandaardiseerde bedrijfsprocessen



VNG hanteert Serviceformules:


Snelservice, Ontwerp, Ontwikkel en Toezicht

Expeditie 2: Uitgangspunten DV




Opgave


Landelijke standaarden VNG



Regionaal Huis Dienstverlening



Lokale concepten

Resultaat


Uitgangspunten Dienstverlening fysiek
domein



Inzage producten en diensten



Voorstel voor proces tot nadere
uitwerking

Expeditie 3: Instrumenten
Opgave
Instrumenten
Gemeenten
Omgevingsvisie

• Ambities en beleidsdoelen
binnen de regio

Omgevingsplan

• Alle wetgeving en regels per
gemeente

Programma
Omgevingsvergunning

• Sectoraal of gebiedsgericht

• Toestemming aan
initiatiefnemer



Inventarisatie en bundeling regionale en lokale wet- en regelgeving in
een integrale lokale Omgevings Verordening (als voorloper op
Omgevingsplan)



Participatie per instrument

Resultaat


Inventarisatie



Procesvoorstel te komen tot lokale Omgevingsverordeningen



Voorstel Pilots, Formats en Routekaarten instrumenten voor lokale
toepassing

Expeditie 4: Werkprocessen in procesmodel
Opgave


Werkprocessen inrichten conform
concept DV en PDC

Resultaat


Gestandaardiseerde bedrijfsprocessen

Expeditie 5: ICT (Handreiking IV VNG)


Creëer inzicht in de eigen huidige situatie (Nulmeting)


Producten & Diensten



Applicaties en Informatievoorziening



Bouwstenen generieke digitale infrastructuur (GDI)



Analyseer de verschillen tussen huidige en toekomstige situatie (GAP)



Creëer inzicht in wat de gemeente komende periode te doen staat om de
verschillen te overbruggen (Roadmap)

Expeditie 5: DSO
Met dit systeem raadplegen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag
de informatie die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet
De digitaliseringsopgave gekoppeld aan de Omgevingswet

DSO-LV
= de landelijke
voorziening die
wordt gebouwd

Bevoegd gezagen
moeten hun processen,
systemen en mensen
aanpassen op werken met
DSO-LV. Dat kunnen ze collectief
doen of individueel.

Softwareleveranciers
moeten hun systemen
aanpassen op werken
met DSO-LV

Expeditie 6: Personeel
Opgave


Met de komst van de Omgevingswet veranderen functies en takenpakketten



Afhankelijk van invoeringsstrategie (weinig of veel aanpassing?)



Vereist collectieve bewustwording en kennisniveau



Vereist strategische personeelsplanning (opleiden en W&S traject)

Resultaat


Kennisbijeenkomsten



Regionale projectgroepen



Standaarden, formats en handreikingen

‘Programma’ als Kompas en Routekaart
Programma Implementatie Omgevingswet in Expedities

a
b
c
d

Algemeen
Update Programma
Voorstel Routekaart periode Q3 en Q4 2018
Voorstel besluitvorming en werkwijze kernteam
Voorstel Routekaart periode Q1 en Q2 2019

1
a
b
c
d
e
f

DNA, ambities, visie en waarden Fysieke Leefomgeving
Opdrachtformulering DNA, ambities, visie en waarden Fysieke Leefomgeving
Inzage regionaal en integraal DNA van de regio, de maatschappelijke opgaven en ambities
Inzage lokale invoeringsstrategieën en ambitiekaarten middels raadssessies (planning BMC)
Koersdocument
Ingrediënten lokale projectplannen omgevingsvisie (proces)
Ingrediënten voor lokale omgevingsvisies (inhoud)

2
a
b
c
d
e

Dienstverlening inzake Omgevingswet
Opdrachtformulering Inventarisatie uitgangspunten Dienstverlening in kader van Omgevingswet
Voorstel Uitgangspunten (mee te geven aan Regionale Stuurgroep Dienstverlening)
Inzage inventarisatie huidige dienstverlening en producten
Koersdocument
Leidende principes die t.z.t. worden opgenomen in het Huis van Dienstverlening, zoals regionaal wordt gehanteerd.

2018
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4
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28
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3 Instrumenten
a Opdrachtformulering inventarisatie regionale en lokale wetgeving en regels
b Inzage regionale en lokale wetgeving en regels
Opdrachtformulering tot het bundelen van wetgeving en regels in een integrale lokale Omgevings Verordening (als
c voorloper op Omgevingsplan)
d Oplevering Omgevingsverordeningen
e Opdrachtformulering nadere uitwerking Participatie per instrument
f Voorstel Pilots, Formats en Routekaarten instrumenten voor lokale toepassing

28

4
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4
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23

6

1
23

6

1
23

6

23

6

4

4 Werkprocessen
a Opdrachtformulering inventarisatie te wijzigen werkprocessen
b Inzage inventarisatie te wijzigen werkprocessen
Opdrachtformulering uniformeren werkprocessen aansluitend op de service formules dienstverleningsconcept ( hoe we
c leveren) adhv VNG
d Inzage gap-analyse VNG (gewenst en huidig)
e Voorstel routekaart te komen tot implementatie werkprocessen
5
a
b
c
d
e
f
g

ICT & DSO
Opdrachtformulering Nulmeting I-landschap (inzage gemeentelijke producten, processen, systemen en informatie)
Inzage Nulmeting I-landschap (inzage huidige gemeentelijke producten, processen, systemen en informatie)
Opdrachtformulering inventarisatie aannames (en geschatte?) investeringskosten ICT
Inzage inventarisatie aannames (en geschatte?) investeringskosten ICT
Inzage gap-analyse architectuur en IV (gewenst en huidig a.d.h.v. Handreiking VNG)
Ingrediënten voor standaardisatie en harmonisatie digitale processen en I- landschap
Voorstel regionaal en/of lokaal Maatwerkplan en routekaart IV Omgevingswet

6 Personeel
a Opdrachtformulering tot vergroten kennis en bewustzijn (lokaal en/ of regionaal) bijv. workshops c.q. roadshows
b Voorstel tot vergroten bewustzijn (lokaal en/ of regionaal)
Voorstel Trainingsprogramma’s (methoden en technieken om integraal denken te leren en vaardigheden verder te
c ontwikkelen)
d Voorstel gemeenschappelijk kader Strategische personeelsplanning sleutelposities (IDU)

20
19
19
23

Beslispunten


Kennisnemen van memo en deze toelichting daarop



Instemmen met het toevoegen van de opdracht Dienstverlening



Instemmen met de nadere uitwerking van Procesplan in Expedities



Periodiek het Programma te agenderen in VVRE (schriftelijk/ mondeling)



Toevoeging:


Instellen driehoeksoverleg: 3 wethouders, 2 secretarissen en programmamanager

