COLLECTIEVE TAKEN

Inleiding
De collectieve taken zijn bij de oprichting van de ODBN door de deelnemers bepaald binnen de
doelstelling van de GR. Deze taken zijn gericht op Ketentoezicht en milieucriminaliteit, Innovatie,
Kwaliteitsverbetering en de coördinatie daarvan. Daarin zijn taken opgenomen die onder het
basistakenpakket vallen, zoals ketentoezicht, milieucriminaliteit en uitvoeringsbeleid VTH.
Procedure
Voor de vaststelling van het programma Collectieve Taken is in het AB van 21 februari 2018 de
volgende procedure afgesproken:
 De kaders en principes, waarbinnen het programma collectieve taken dient te worden
uitgewerkt, worden door het bestuur van de ODBN vastgelegd in de kadernota en de
begroting voor het betreffende jaar. De concept Kadernota en de ontwerp begroting worden
aan de gemeenteraden en provinciale staten voorgelegd voor een reactie cq zienswijze. Op
grond van de GR ODBN stelt het AB de begroting vast met een gekwalificeerde meerderheid
(absolute meerderheid van aanwezige leden + deze meerderheid vertegenwoordigd meer
dan de helft van de omzet van het voorgaande jaar). In de begroting wordt aangegeven
welke bijdrage iedere deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de collectieve taken.
Het programma collectieve taken wordt volgens een verdeelsleutel toegerekend aan de
deelnemers (bijdrage per inwoner voor iedere gemeente + 25% voor de provincie).
 Het programma collectieve taken wordt, binnen deze kaders, opgesteld door de directeur
ODBN, in afstemming met (een delegatie uit) het RSP en ter kennisname voorgelegd aan het
Algemeen Bestuur.
 Nieuwe onderwerpen, dilemma’s en eventuele afwegingen worden vooraf in een
gezamenlijke werkconferentie met AB- en RSP-leden besproken en vormen input voor het
programma.
Het programma Collectieve Taken 2019:
Omgevingswet
Transitie veehouderijen
VTH-beleid
Ketenaanpak
Aanpak Milieucriminaliteit
Overige werkzaamheden
Klimaat, energie en duurzaamheid
Verbinding bestuurs- en strafrecht
Vrije ruimte
Totaal

1

135.000,- 1
135.000,130.000,69.000,45.000,45.000,25.000,9.000,25.000,618.000,-

Kwaliteit en innovatie
Kwaliteit en innovatie
Kwaliteit en innovatie
Ketentoezicht
Milieucriminaliteit
Coördinatie
Kwaliteit en innovatie
Milieucriminaliteit
nttb

Basistaak
Basistaak
Basistaak

Basistaak

Dit is exclusief € 350.000,- incidenteel in 2019 en 2020 voor implementatie van de omgevingswet
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