Verslag AB-vergadering van:
Locatie:
Aanwezig:

woensdag 10 juli 2019 (10.00-12.00 uur)
Kantoor OD NHN te Hoorn
M.C. Uitdehaag (voorzitter), A. Tekin (provincie NoordHolland), C. Braak (Alkmaar), M. Wouters (Den Helder),
G. Besseling (Drechterland), E. Heutink (Enkhuizen),
Th. Groot (Hollands Kroon), S. Bashara (Hoorn),
A. Jongenelen (Langedijk), D. Kuipers (Medemblik),
B. Beemster (Opmeer), H. Heddes (Schagen), B. Nootebos
(Stede Broec), E. Kooiman (Texel).
R. van Doorn (directeur OD NHN), E. Langereis
(directiesecretaris OD NHN), mw. C. van den Tempel
(concerncontroller OD NHN).

Afwezig (met kennisgeving):

R. Opdam (Heiloo) en J. Does (Heerhugowaard)

Tevens aanwezig:

Twynstra Gudde bij punt 6.

Verslaglegging:

Mw. A. de Haan

1.
a.

Algemeen
Opening, vaststellen agenda, mededelingen, ingekomen stukken
De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn geen mededelingen.
Ingekomen stukken:
 VNG-verslag Bestuurlijke netwerkbijeenkomst Omgevingsdiensten, ter kennisname.
Voor vragen kunt u terecht bij de heer Jongenelen.

2.

Stand van zaken taakvermindering Schagen
De voorzitter: er zijn diverse pogingen gedaan om er samen met gem. Schagen uit te
komen. Helaas is in het belang van de deelnemers en de organisatie een kort geding
onvermijdelijk. Kern van de zaak in een mogelijke bodemprocedure is: hoe en onder
welke voorwaarden je als deelnemer extra ingebrachte taken kunt terugnemen. B&W
van Schagen zijn hierover door hem reeds geïnformeerd. De kern van het kort geding is
de betalingsachterstand en het tijdstip van taakterugname.
- Mw. Heutink: ik zou graag geïnformeerd blijven over de voortgang in deze kwestie, ook
om vragen vanuit mijn achterban te kunnen beantwoorden. De heer Uitdehaag zegt
toe hier in de komende periode zo nodig ook schriftelijk op terug te komen.

3.

AB-Besluit Jaarrekening 2018
Er zijn geen opmerkingen, het AB gaat unaniem akkoord met de jaarrekening 2018.

4.

AB-Besluit Resultaatbestemming 2018
Er zijn geen opmerkingen, het AB gaat unaniem akkoord met de resultaatbestemming
2018.

5.

AB-Besluit Begroting 2020
Vragen/opmerkingen van het AB:
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- De heer Beemster: gem. Opmeer heeft een zienswijze ingediend inzake het
programma van de trainees: dit behoort tot de normale exploitatie. De gemeente heeft
nog geen reactie ontvangen.
Mw. V.d. Tempel: de trainees zijn boven-formatief en als risico in de begroting
opgenomen. Waarschijnlijk krijgen zij tijdens het jaar een vaste plek.
- De heer Heddes verwijst inhoudelijk naar de zienswijze van gem. Schagen. De reden
dat deze te laat is ingestuurd ligt in het tijdstip van de raadsvergadering. Hij verzoekt
om bij verzending rekening te houden met een ruime tijdsmarge.
- De heer Van Doorn: aan de Regietafel zijn door uw raden vastgestelde afspraken over
de zienswijzetermijn gemaakt. Hiermee is door ons nadrukkelijk rekening gehouden.
Na de deadline van 24 juni moeten wij direct aan de slag om de ingekomen zienswijzen tijdig van een gemotiveerde reactie te voorzien. Dat tijdpad is op basis van de
gemaakte afspraken nog krapper dan voorheen. Als u een ander tijdpad wenst zal dat
bij voorkeur via de planning van uw eigen raadsvergadering door de griffie verlopen.
- De heer Braak: graag meer duidelijkheid over de mogelijkheid dat de trainees een
plaats krijgen binnen de OD. De heer Van Doorn: twee van de elf trainees vormen
mogelijk een risico. Als dit risico zich voordoet zou dit uit de reserve gehaald kunnen
worden.
De heer Tekin stelt voor dit in de begroting te dekken en niet via de reserves. Het AB
gaat akkoord met dit voorstel.
- De heer Bashara geeft aan dat gem. Hoorn haar zienswijze handhaaft:
 v.w.b. de trainees: het uitgangspunt zou een dekking vanuit de bestaande
loonsom of budgetten moeten zijn;
 gem. Hoorn wil een nadere onderbouwing over het niet realiseren van efficiency
winst voortkomende uit het ICT masterplan. Is de begrotingspost wel haalbaar?
De heer Van Doorn: deze is in principe haalbaar. Het programma is een jaar later
gestart dus alles schuift alleen een jaar op. Verder loopt alles op schema.
De voorzitter brengt goedkeuring van de begroting 2020 in stemming. Met de
kanttekening in de zienswijze van gem. Schagen gaat het AB unaniem akkoord met
de begroting 2020.
6.

Toekomstige financieringsvorm (presentatie Twynstra Gudde)
De heren van Twynstra Gudde geven een toelichting op het onderzoek dat door hen is
gedaan. Conclusie n.a.v. het onderzoek: het advies om de uitwerking van
outputfinanciering te enten op het lidmaatschapsmodel/ziekenfondsmodel, een basis- en
pluspakket, bijvoorbeeld langs de lijn van wettelijke en bovenwettelijke taken, waarbij in
gezamenlijkheid spelregels definiëren (zie het rapport van Twynstra Gudde).
De heren beantwoorden vragen/opmerkingen van het AB:
- Mw. Heutink: outputfinanciering is ook voor wettelijke taken? Ja, als basistakenpakket
waarbij naar de prijzen gekeken moet worden.
- Dhr. Beemster: bij een basispakket en een pluspakket moet worden gekeken wat waar
thuishoort. Klopt; de pakketten moeten/kunnen nog gevuld worden met taken.
- Mw. Heutink: vraagt naar het tijdspad. Er is een plan van aanpak nodig om het tijdspad
vast te stellen.
- Mw. Koster: is op zoek naar een koppeling tussen dit onderzoek en de vraag van de
gemeente over de inzet van de OD. Outputfinanciering helpt, en er kan een koppeling
worden gemaakt tussen naleefgedrag en kwaliteit.
- Mw. Koster: hoe worden de bedragen vastgesteld? Het is moeilijk om tot achter de
komma vast te stellen wat nodig is.
- Mw. Koster: er is sprake van twee transities; de basis op orde en gezamenlijk de OW
vertalen in een gezamenlijke visie. De heer Van Doorn: de OD zal meer ‘maatpakken’
aan deelnemers moeten gaan leveren, dit betekent een omslag voor de OD.
- Dhr. Beemster: doet een appèl op de OD om goed naar andere OD’s te kijken hoe het
daar geregeld is.
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- Dhr. Heddes: wat is het vervolg, wat is het voorstel van het DB? Hij ziet graag dat
gemeentes worden betrokken bij het vervolg en PvA. De heer Uitdehaag: in het AB van
16/10 komt het vervolg ter sprake. Hij constateert: op hoofdlijnen is er begrip maar in
de verwachtingen en de uitvoering kunnen verschillen naar voren komen. Hij zegt toe
dat gemeentes betrokken worden bij het vervolg.
- Mw. V.d. Tempel merkt op dat het Klankbord Financiële Medewerkers al betrokken
wordt.
- Dhr. Besseling maakt zich zorgen over het tijdpad: wanneer ligt er een voorstel aan de
raden? Er zijn in het vorige AB al toezeggingen gedaan. Hij heeft de raad geïnformeerd
dat er vandaag een voorstel zou liggen. Het sentiment in de raad is dat het te lang
duurt.
De heer Van Doorn: diverse stappen moeten worden doorlopen. Er wordt achter de
schermen hard gewerkt aan de uitwerking maar dit kost tijd. Het plan van aanpak gaat
op korte termijn naar het AB.
De voorzitter: het signaal is: neem het AB mee. Het AB wil graag een plan van aanpak
met een duidelijk tijdpad. Dit wordt in het AB van oktober voorgelegd, het DB richt
zich daarbij expliciet op de uitwerking van het lidmaatschapsmodel zoals dat zojuist op
hoofdlijnen gepresenteerd is.
De voorzitter bedankt de heren van Twynstra Gudde. De presentatie wordt de leden
toegestuurd.
7.

Juridisch
Geen onderwerpen.

8.

Personeel
Geen onderwerpen.

9.

AB-Besluit Bedrijfsplan OD NHN 2019 – 2023
Vragen/opmerkingen van het AB:
- Dhr. Kooiman: bij blz. 21: onder de VTH-taken behoren ook taken behorend bij andere
wet- en regelgeving zoals Ruimtelijke Ordening en APV’s. De heer Uitdehaag: goede
opmerking, voor een aantal taken kunnen gemeenten zelf die afweging maken.
- Mw. Heutink: idem als dhr. Kooiman.
- Dhr. Heddes: gem. Schagen is moeizaam gekend in dit bedrijfsplan, participatie is een
groot goed, graag de gemeente betrekken. De heer Van Doorn: er is overleg in het
OGON geweest, hij heeft begrip voor de behoefte om met vakinhoudelijke mensen van
gedachte te wisselen.
- Dhr. Nootebos: graag een consequent naamgebruik van de organisatie.
Het AB stemt vervolgens in met het bedrijfsplan.

10. Voortgang strategische projecten en masterplannen (presentatie, Van Doorn)
De heer Van Doorn zet de voortgang van de projecten en plannen middels een
presentatie uiteen.
Vragen/opmerkingen van het AB:
- Mw. Koster: hebben wij het kwaliteitskader al ontvangen? Van Doorn: het kwaliteitskader
bestaat uit 60 pagina’s; er wordt een samenvatting gemaakt en u toegestuurd.
11. AB-Memo Voortgangsrapportage programma I&A
Het AB heeft geen vragen.
12. Vaststellen AB-verslag 6 maart 2019
Het AB heeft geen opmerkingen op het verslag, het verslag is vastgesteld.
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13. Rondvraag
- Dhr. Tekin: in het college is besloten tot een herverdeling van taken. De heer Stigter
neemt het AB- en DB-lidmaatschap van de OD NHN en OFGV over; de heer Tekin
blijft wel verantwoordelijk voor ODIJ en OD NZKG.
- Mw. Heutink: gemeente Enkhuizen heeft een motie ingediend inzake toegang AB’s
voor raadsleden: graag raadsleden digitaal ontsluiten zodat zij online kunnen
meeluisteren.
- Mw. Heutink: doet melding van een amendement voor GR-en: de trap-op-trap-afmethode wordt ook een taakstelling voor GR-en. Verzoek na te denken over een
kaderbrief waaruit blijkt: de OD is zich bewust hiervan.
- Dhr. Besseling: de PAS- en de Flora- en Faunawetgeving zetten een rem op ruimtelijke
ontwikkeling. Hij doet een oproep voor een praktische interpretatie en beoordeling van
resp. de wetten en de aanvragen.
- Dhr. Nootebos: de indexering van de GR-en is een discussie voor de regietafel.
14. Ons dagelijks werk gepresenteerd: uitkomsten inventarisatie asbestdaken
De heer Vogel, afdelingsmanager Toezicht en Handhaving, geeft een presentatie van de
inventarisatie asbestdaken. De aanbevelingen van de werkgroep worden meegenomen
in lopende projecten.
De heer Vogel beantwoordt vragen/opmerkingen van het AB:
- Dhr. Tekin: is er al rekening gehouden met een bijdrage aan het asbestfonds? Het is
onduidelijk wat Rijk en Provincie gaan doen.
In de werkgroep wordt hierover gecommuniceerd: hoe verder, collectief aanbesteden,
efficiënt aanpakken.
- Dhr. Kuipers: het grootste deel asbestdaken is te vinden onder agrariërs, hier een
combinatie maken met duurzaamheid: gebruik van zonnepanelen.
Dit staat ook in het coalitieakkoord.
- Dhr. Jongenelen: neemt de werkdruk niet af nu de wet van de baan is?
De werklast staat daar los van; mensen gaan verbouwen, aanbouwen etc.
- Dhr. Jongenelen: stipt de betrouwbaarheid van bestuur aan: verschuiven van het tijdpad
en de melding dat asbest eigenlijk niet zo schadelijk is.
Dhr. Vogel vindt dit zeer ongelukkig en vermoedt dat er andere zaken spelen.
- Dhr. Beemster: asbestdaken zijn nu pas vanaf 2024 verboden. Hij doet de suggestie om
een inventarisatie van risicovolle panden met gezondheidsrisico’s/prioritering te starten.
De staat van asbest controleren vraagt veel. Velen willen wel maar saneerders hebben
het heel druk en de prijs loopt dus op. Gem. Heerhugowaard heeft goede resultaten
geboekt met collectieve aanbesteding en stimuleren van particulieren.
- Dhr. Tekin: de wet komt terug, gaan we daarop wachten? De kaart is interessant. Er
moeten RES-en gemaakt worden, beide sporen inzetten.
- Dhr. Uitdehaag: de presentatie geeft weer waar we nu staan. De hamvraag is: ondanks
het verbod zou je een arrangement kunnen organiseren om te stimuleren.
- Mw. Koster: maakt zich zorgen om de kleine daken en de volksgezondheid; op kleine
daken zijn geen zonnepanelen mogelijk. De kans op asbestkanker bij slopen is groot. De
focus op RES-interessante zaken baart zorgen.
- Dhr. Jongenelen: vindt het Heerhugowaardse model daarvoor interessant.
Dhr. Vogel zal het model opvragen.
- Dhr. Nootebos: gaat ervan uit dat door early adapters er interesse zal ontstaan.
De voorzitter bedankt dhr. Vogel voor zijn presentatie, de sheets worden doorgestuurd.
14. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde, sluit de heer Uitdehaag de vergadering om 11.50 uur.
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Actielijst

AB OD NHN
- onderwerp -

Nummer

Door / termijn

Acties vanuit AB RUD 6 maart 2019

01 2019
02 2019
03 2019

Voorstel voor een aanpassing in de stemverhouding voor
Eind 2019
2020
Voorstel outputfinanciering
AB juli 2019
Informeren AB over stand van zaken “Schagen” wanneer
AB juli 2019
er ontwikkelingen zijn

04 2019

Toezending nagekomen zienswijzen bij verslag

AB juli 2019

05 2019

Zo mogelijk, via de voorzitter

06 2019

Acties vanuit AB 10 juli 2019
Terugkoppeling voortgang (juridische) procedure
taakvermindering Schagen
Plan van aanpak toekomstige financieringsvorm

08 2019

Kwaliteitskader

09 2019

Collectieve aanbesteding asbestdaken

Besluitenlijst AB OD NHN
- onderwerp 01 2019

AB-besluit stemverhouding AB 2019

02 2019

AB-besluit bestuursopdracht Omgevingswet

03 2019

Reactie DB op ingebrachte zienswijzen

AB 16 oktober 2019
Samenvatting van het kwaliteitskader toesturen.
Model Heerhugowaard
opvragen. Sheets toesturen.
Besluit
Conform voorstel unaniem
akkoord met inachtneming
toezegging voor 2020.
Conform voorstel unaniem
akkoord met inachtneming
gemaakte opmerkingen .
Unaniem akkoord met reactie
met inachtneming van
opmerkingen en toezegging

Besluiten uit AB 10 juli 2019:
04 2019

Jaarrekening 2018

Unaniem akkoord met de
jaarrekening 2018.

05 2019

Resultaatbestemming 2018

Unaniem akkoord met de
resultaatbestemming 2018.

06 2019

Mogelijke risico’s trainees

07 2019

Begroting 2020

08 2019

Bedrijfsplan 2019 - 2023

Paraaf Voorzitter:
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Mogelijke risico’s trainées
worden door de begroting
gedekt.
Met de kanttekening in de zienswijze van gem. Schagen gaat het
AB unaniem akkoord met de
begroting 2020.
Het AB stemt in met het bedrijfsplan.
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