Agenda Algemeen Bestuur (AB) Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Locatie
Datum
Tijdstip

OD NZKG, Ebbehout 31 Zaandam | vergaderruimte 3.25
Vrijdag 16 september 2022
11:00 – 12.00 uur

Genodigden

Burgemeester Poppens, Wethouder Rijxman, Wethouder Pels, Wethouder Onclin,
Burgemeester Boog, Burgemeester Langenacker, Wethouder Kikkert, Gedeputeerde Stigter,
Wethouder Hoekstra, Mw. De Maat, Dhr. Muller, Dhr. Veraa (verslag)

Afwezig m.k.

Burgemeester Schuurmans-Wijdeven, Gedeputeerde Olthof, Wethouder van der Meij

1. Opening
1.1 Aanwijzing vice-voorzitter van het Algemeen Bestuur OD NZKG
(Annex 1.1a en 1.1b)

Gevraagd besluit:
Het Algemeen Bestuur stelt vast:
• De heer Poppens aan te wijzen tot vice-voorzitter van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.
2. Vaststellen agenda Algemeen Bestuur 16 september 2022 (Annex 2)
3. Vaststellen verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 15 juli 2022 (Annex 3)

Gevraagd besluit:
•

Vaststellen verslag van overleg Algemeen Bestuur d.d. 15 juli 2022.

4. Bespreek- en beslispunten
4.1 Halfjaarrapportage 2022 (Annex 4.1a en 4.1b)
Bijgaand de halfjaarrapportage van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) op basis van de
P&C cyclus. Het doel van deze rapportage is om aan te geven of de realisatie per programma conform de
begroting is, of er aanleiding is om de eindejaarsverwachting bij te stellen en eventuele bestuurlijke
aandachtspunten toe te lichten.
Aan het Algemeen Bestuur wordt gevraagd om middels een begrotingswijziging de begroting bij te stellen
aan de eindejaarsverwachting (zie bijlage voor de begrotingswijziging). Naast de budget wijzigingen op de
exploitatie begroting wordt gevraagd om in te stemmen met een paar mutaties op reserves.

Gevraagd besluit
1.
2.

3.

Het Algemeen Bestuur stelt de halfjaarrapportage 2022 vast.
Het Algemeen Bestuur stelt vast:
a. Om voor 2022 een onttrekking ad € 119.000 te doen aan de bestemmingsreserve
Persoonlijk ontwikkelbudget om de inzet voor vitaliteitsuren van de 60-plus medewerkers
te kunnen garanderen (CAO 2021-keuze mogelijkheid)
b. Om voor 2022 deze onttrekking aan de voorziening restant verlof ad € 119.000 toe te
voegen.
Voorts stelt het Algemeen Bestuur vast om een paar begrotingsmutaties door te voeren:
(zie bijlagen/agendapost).
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4.2 Van start met de Omgevingswet in 2023 (Annex 4.2a t/m 4.2f)
De OD NZKG werkt sinds 2017 met prestatiegerichte financiering (PGF). In een producten- en
dienstencatalogus (PDC) staan onze producten en diensten met omvang en kengetallen. Deze transparante
systematiek heeft grote voordelen voor opdrachtgevers (OG) en voor de OD NZKG.
Met de invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging (Wkb), naar verwachting per 1
januari 2023, veranderen vele producten en diensten van de OD NZKG van naam, inhoud,
omvang/kengetal en/of opdrachtgever. De impact van de Ow is vertaald naar een nieuwe PDC, te weten de
PDC-Omgevingswet (PDC-Ow).
Met de PDC-Ow is vanzelfsprekend nog geen ervaring opgedaan, dus hebben we nog geen gevalideerde
kengetallen en dus geen begrotings- en afrekenmethodiek. In de memo Begroten, afrekenen en valideren
onder de Omgevingswet zijn voorstellen uitgewerkt hoe we in 2023 omgaan met:
• Uitvoeringsovereenkomst 2023 en meerjarenbegroting 2024-2027
• Afrekenen voor de jaren 2023 en volgende
• Validatie

Gevraagd besluit:
Het Algemeen Bestuur stelt vast:
1. Bijgaand memo over de wijzigingen in de PDC.
2. De wijziging op het Bijlagenboek Uniform Uitvoeringsniveau & uitwerkingen producten van februari
2019 met bijgaande uitwerkingen producten in het productenboek PDC-Omgevingswet.
3. Bijgaand memo over de begroting en afrekensystematiek onder de Omgevingswet.
En het Algemeen Bestuur neemt kennis van:
4. Het gegeven dat het validatieproces van de kengetallen minimaal 2 jaren duurt.
5. Het Cebeon-rapport over de Financiële effecten van de Omgevingswet voor Omgevingsdiensten.
4.3 Kredietaanvraag betreffende investering t.b.v. huisvesting OD NZKG (Annex 4.3a)
Gedurende de afgelopen 2 jaar van werken tijdens corona, is een andere werksituatie voor de werknemers
van de OD NZKG ontstaan. De OD NZKG heeft projectmatig geïnventariseerd welke veranderingen nodig
zijn om het hybride werken mogelijk te maken. Daarnaast zijn na 10 jaar gebruik van het kantoor aan de
Ebbehout vervangingsinvesteringen noodzakelijk om de inrichting en ICT van het kantoorpand te
verbeteren. We willen deze investering combineren met het nieuwe werken maar ook rekening houden met
de nieuwe wetgeving rondom de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Zo is ook een aantal
fysieke beveiliging maatregelen nodig voor ons pand.

Gevraagd besluit:
•

Het Algemeen Bestuur stelt de financiële uitgangspunten vast voor de investering van 1 mln euro
conform het huisvestingplan voor het interne project “OD waar je ook bent”.

5. Ter kennisname
a) Bestuurlijke P&C kalender 2023 (Annex 5a1 en 5a2)
In de P&C cyclus van de OD NZKG zijn er wettelijk verplichte documenten die het bestuur ontvangt
voor besluitvorming. In de bijgevoegde P&C kalender 2023 zijn deze documenten opgenomen.
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6. Planning 2022 en 2023
Dagelijks Bestuur 2022
Vrijdag 9 december van 11.00-12.00

Algemeen Bestuur 2022
Woensdag 21 december van 09.30-10.30

Dagelijks Bestuur 2023
Vrijdag 27 januari van 10.00-11.00
Vrijdag 7 april van 10.00-11.00
Vrijdag 30 juni van 14.30-15.30
Vrijdag 8 september van 13.00-14.00
Vrijdag 8 december van 10.00-11.00

Algemeen Bestuur 2023
Vrijdag 10 februari van 10.00-11.00
Nog in te plannen benen-op-tafel sessie AB
Vrijdag 14 juli van 10.00-11.00
Vrijdag 22 september van 10.00-11.00
Woensdag 20 december van 11.00-12.00

7. Rondvraag en sluiting
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