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Voorstel: 

1. Toestemming verlenen aan het college van 

burgemeester en wethouders om de Gemeen- 

schappelijke Regeling Omgevingsdienst Twente 

(ODT) aan te gaan;     

Argumenten 

1.1 Op 8 december 2015 heeft de Eerste Kamer 

het wetsvoorstel vergunningverlening, toezicht en 

handhaving (Wet VTH), de wijziging van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), 

onverkort aangenomen. Het aannemen van deze wet 

betekent dat de netwerk-Regionale Uitvoerings- 

diensten (RUD), waaronder de RUD-Twente, zich 

uiterlijk 1 januari 2018 moeten hebben omgevormd 

tot een openbaar lichaam in de zin van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen. Om die reden is 

door het bestuur van de huidige RUD Twente 

opdracht verleend tot het uitwerken van een gemeen- 

schappelijke regeling (GR) en een bedrijfsplan (BP). 

Op basis daarvan kan een besluit genomen worden 

over de richting / doorontwikkeling van de RUD 

Twente, zodat voor 1 januari 2018 de gewenste 

situatie wordt bereikt. Dit betekent concreet dat de 

RUD Twente, per 1 januari 2018 over gaat in de GR 

Omgevingsdienst Twente (hierna: ODT). 

1.2 De ODT is een gezamenlijke zelfstandige 

uitvoeringsorganisatie van de Twentse gemeenten en 

de provincie Overijssel, heeft een eigen identiteit, 

waarvan de medewerkers worden gezien als directe 

collega’s. De gemeenten en provincie hebben een 

eenduidige lijn t.a.v. de kwaliteit op ten minste de 

wettelijk verplichte basistaken. Daarbij geldt dat de 

dienst aantoonbaar meer kwaliteit bevat dan de som 

van de huidige organisaties samen. De ODT houdt 

zich bezig met de uitvoering, niet met beleid. De ODT 

is een uitvoeringsorganisatie. Dat wil zeggen dat zij 

taken uitvoert ten behoeve van de deelnemende 

gemeenten en de provincie. De verantwoordelijkheid 

voor het opstellen van het VTH-beleid en de 

beslissingsbevoegdheid over het beleid blijft bij de 

deelnemers. 



Er is geen sprake van overdracht van bevoegdheden 

(delegatie). Wel kunnen er zaken gemandateerd 

worden aan de directeur van de Omgevingsdienst. Er 

wordt gestreefd naar zoveel mogelijk uniformiteit 

inzake de mandatering. Hoe ver deze mandatering 

reikt is aan de individuele colleges. Er wordt vanuit 

de ODT i.o. geadviseerd om over te gaan tot 

vergaande mandatering, waarbij voor handhaving 

vooralsnog een beperkter mandaat wordt 

gehanteerd. 

De medewerkers krijgen een centrale standplaats; 

om elkaar daar te treffen, informatie uit te wisselen 

en elkaar te versterken. Naast deze vaste stand- 

plaats werkt een belangrijk aantal medewerkers op 

locatie (dus decentraal), in het veld en in de 

gemeentehuizen c.q. het provinciehuis. In eerste 

instantie wordt bekeken in hoeverre aansluiting op 

één van de huidige vestigingen bij de deelnemers als 

centrale standplaats voor de ODT een optie is. 

1.3 Hoewel uw raad alleen wordt gevraagd om ons 

college toestemming te verlenen om de Gemeen- 

schappelijke Regeling ODT aan te gaan, wordt ter 

informatie ingegaan op het financieel kader. 

De indicatieve exploitatiebegroting 2018 komt uit op 

een totaalbedrag van € 6.956.668,-. Het incidenteel 

in 2016/2017 in te zetten ontwikkelbudget voor het 

opbouwen en ontwikkelen van de organisatie in de 

eerste drie jaar bedraagt in totaal € 100.000,-. 

Daarnaast zijn transitiekosten door ODT voorzien van 

€ 215.000 (externe begeleider, kwartiermaker ODT 

e.d.). De opstartkosten verwacht ODT terug te 

verdienen door een efficiencykorting van 1% in 2020, 

oplopend tot 4% in 2023. ledere deelnemer is verant- 

woordelijk voor het opvangen van de desintegratie- 

kosten in de eigen organisatie. 

De financiering van de ODT is voor de eerste jaren 

op basis van input. Dat wil zeggen dat deelnemers 

hun huidige budget voor het primaire proces 

inbrengen, gekoppeld aan de ingebrachte taken en 

fte. Dit budget wordt vermeerderd met een opslag 

voor de personele en formatieve overhead van de 

ODT zoals uitgewerkt in de exploitatiebegroting. 

Het doel is om de inputbegroting in een aantal jaren 

om te bouwen naar een outputbegroting. Output- 

financiering betekent dat er wordt betaald per af te 

nemen product. Om tot een model van output- 

financiering te komen moet ervaring worden 

opgedaan met de nog te ontwikkelen Twentse 

uitvoeringsnorm. 



1.4 Erworden 5 formatieplaatsen ingebracht. 

Daarmee is ons aandeel in de exploitatiebegroting 

circa € 600.000. Op dit moment doen we de 

aanname dat de gemiddelde loonkosten van het door 

Hof van Twente in te brengen personeel voor 

primaire taken overeenkomen met de gemiddelde 

kosten waarmee ODT heeft gerekend. Dat betekent 

dat we bij overdracht van 5 formatieplaatsen 

€ 347.500 afdekken. Dan resteert er € 252.500 als 

desintegratiekosten. Voor zover gemeente Hof van 

Twente door het vertrek van 5 mensen zelf overhead- 

kosten kan aframen, nemen deze desintegratie- 

kosten af. Eerste indicatieve berekeningen leren dat 

dit in de orde van € 10.000 ligt. De verwachting is ook 

dat de nu meerjarig in onze begroting geraamde 

€ 60.000 bijdrage ICS Netwerk RUD met ingang van 

2018 ook vrijvalt. 

Na de start maakt de ODT ontwikkelkosten voor 

verdere integratie van werkwijzen, het creëren van 

één cultuur en het verdere ontwikkelen van de 

gezamenlijkheid in houding en gedrag. Voor deze 

ontwikkeling wordt eenmalig een bijdrage gereser- 

veerd van in totaal €100.000, te besteden in drie 

(begrotings-)jaren. Aandeel Hof van Twente hierin in 

respectievelijk 2018, 2019 en 2020 is € 5.000, 

€ 3.000 en € 2.000. Netto resteert er dan — in de 

voorlopige berekeningen - aan kosten voor onze 

gemeente € 187.500 in 2018, hetgeen in latere jaren 

nog met circa € 20.000 vanwege een op te leggen 

efficiencykorting zal afnemen. 

1.5 Het Bedrijfsplan is het resultaat van een 

langdurig en intensief ambtelijk en bestuurlijk traject, 

waarbij alle Twentse gemeenten en de provincie 

Overijssel betrokken zijn. Formeel is de vaststelling 

van het Bedrijfsplan de bevoegdheid van alle deel- 

nemende colleges. Alvorens het Bedrijfsplan kan 

worden vastgesteld moet de Bijzondere 

Ondernemingsraad advies hebben gegeven over het 

Bedrijfsplan. Het Bedrijfsplan is als bijlage ter 

kennisneming bij de stukken gevoegd. 

Risico 

Op dit moment zijn er geen specifieke concrete risico's 

voorzien. Het is zaak dat de ODT op een efficiënte 

manier gaat functioneren ter uitvoering van de taken 

waarvoor deze in het leven wordt geroepen. Dit proces 

en de daarmee gepaard gaande risico’'s wordt 

gemonitord. 

Alternatieven 

Uw gemeenteraad kan besluiten om geen toestemming 

te verlenen aan het college zodat de GR niet kan 

worden aangegaan. Dit is echter geen reëel alternatief. 



Omvorming van de netwerk RUD-Twente, tot een 

openbaar lichaam in de zin van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, moet per 1 januari 

2018 zijn gerealiseerd. 

Uitvoering 

Conform de planning van de ODT moeten alle 

deelnemende partijen voor 8 juni 2017 een definitief 

besluit hebben genomen over de GR en het BP. Op 

23 juni 2017 zal de oprichtingsvergadering van de 

ODT plaatsvinden. De start van de nieuwe 

organisatie is op 1 januari 2018. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de burgemeester, 

   
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

drs. B. Marinussen _ drs##A.M. Nauta-van Moorsel 


