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Voorstel tot aannemen rapport rekenkamercommissie over
invoering Omgevingswet.

Grondslag raadsbesluit

De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de
invoering van de Omgevingswet in Waalre. Dit heeft geleid
tot een rapport, dat met dit voorstel ter behandeling en
besluitvorming aan de raad wordt aangeboden, in
overeenstemming met art. 185 Gemeentewet.

Voorgesteld besluit:

1.

Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamercommissie over de
invoering van de Omgevingswet in Waalre;

2.

De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over te nemen en daarmee;

a.

Het college op te dragen om op korte termijn de raad te informeren over
alle relevante aspecten, en de daarbij behorende door de raad te nemen
besluiten, om tijdig aan de minimale wettelijke eisen te voldoen inclusief
het realiseren van de eigen ambities;

b,

Het college op te dragen in 2020 elke 3 maanden een
voortgangsrapportage te agenderen voor bespreking, waarin alle relevante
(bestuurlijke) aspecten (zie ook aanbeveling 1) inclusief de risico's zijn
ogenomen. Voor 2021 en later kan met een lagere frequentie volstaan
worden;

c.

Het college te verzoeken om op korte termijn het programmaplan te
actualiseren, dit plan uit te breiden met het overzicht van alle minimale
wettelijke vereisten én de eigen ambities en er zorgvoor te dragen dat een
en ander ook doorwerkt in de projectplannen;

d.

Het college te verzoeken om het programmaplan en aansluitend de
verschillende projectplannen, als basis te gebruiken voor de komende
voo rtg
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e.

Het college te verzoeken om op korte termijn, al dan niet samen met
andere gemeenten, het overleg met de ketenpartners en met name de
ODZOB aan te gaan, om te komen tot juiste processen en procedures
waardoor op 7-I-2O21 meldingen en vergunningaanvragen volgens de
wettelijke vereisten kunnen worden afgehandeld.
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Onderwerp
Aannemen rapport rekenkamercommissie over invoering Omgevingswet

Voorstel

1. Kennis te nemen van het rapport

van de rekenkamercommissie over de
invoering van de Omgevingswet in Waalre;

2.

De aanbevelingen van de rekenkamercommissie over

te nemen en daarmee;

a.

Het college op te dragen om op korte termijn de raad te informeren
over alle relevante aspecten, en de daarbij behorende door de raad te
nemen besluiten, om tijdig aan de minimale wettelijke eisen te voldoen
inclusief het realiseren van de eigen ambities;

b.

Het college op te dragen in 2020 elke 3 maanden een
voortgangsrapportage te agenderen voor bespreking, waarin alle
relevante (bestuurlijke) aspecten (zie ook aanbeveling 1) inclusief de
risico's zijn ogenomen. Voor 2021 en later kan met een lagere
frequentie volstaan worden;

c.

Het college te verzoeken om op korte termijn het programmaplan te
actualiseren, dit plan uit te breiden met het overzicht van alle minimale
wettelijke vereisten én de eigen ambities en er zorg voor te dragen dat
een en ander ook doorwerkt in de projectplannen;

d.

Het college te verzoeken om het programmaplan en aansluitend de
verschillende projectplannen, als basis te gebruiken voor de komende
voortga ngsra p porta g es ;

e.

Het college te verzoeken om op korte termijn, al dan niet samen met
andere gemeenten, het overleg met de ketenpartners en met name de
ODZOB aan te gaan, om te komen tot juiste processen en procedures
waardoor op I-I-2O21 meldingen en vergunningaanvragen volgens de
wettelijke vereisten kunnen worden afgehandeld.

Beoogd resultaat
Met het overnemen van de gedane aanbevelingen wordt beoogd inzicht te bieden in de
stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet en de voortgang van de
eigen ambities, Daarnaast is het doel dat tijdig (aanvullende) acties uitgezet kunnen
worden om het Programmaplan in de afzonderlijke gemeenten te realiseren.

Argumenten
Het is aan de raad om een besluit te nemen over de door de rekenkamercommissie
gedane aanbevelingen.
De aanbevelingen zijn op de pagina's 11 en 12 van het hoofdrapport geadresseerd aan
de raad, het college en de bestuurlijk opdrachtgever en stuurgroep. De gebruikelijke
procedure van hoor en wederhoor is doorlopen en een bestuurlijke reactie van het college
is in het rapport opgenomen.

De reken ka mercom m issie onderzoekt de doeltreffend heid, doel matig heid en
rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde beleid. De uitkomsten van de
onderzoeken ondersteunen de raad bij het uitvoeren van zijn taken, waarbij het accent
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ligt op het lerend effect dat van de uitgebrachte onderzoeken kan uitgaan, De
rekenkamercommissie trekt op grond van het verrichte onderzoek conclusies en verstrekt
vervolgens rechtstreeks aanbevelingen aan de raad voor de toekomst. De griffier biedt
vanuit zijn ondersteunende rol, via het presidium, de raad een technisch raadsvoorstel
aan, waarin de aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn opgenomen.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Kosten en dekking
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Burgerparticipatie
Niet van toepassing.

Inclusieve samenleving
Niet van toepassing.

Communicatie
Het rapport is via de website van de gemeente openbaar gemaakt.

Vervolgprocedure en planning
De aanbevelingen bevatten een aantal korte termijn aandachts- en actiepunten voor het
college, Na vaststelling zullen dezezo spoedig mogelijk door het college ter uitvoering
worden opgepakt.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Dit raadsvoorstel bevat alle beslispunten. Er zitten geen bijlagen bij dit raadsvoorstel.

Bijlagen ter informatie

1.

Aanbiedingsbrief rekenkamercommissie;

2.
3.

Eindrapport rekenkamercommissie Omgevingswet;
Bijlagenboel onderzoek implementatie Omgevingswet.

HET PRESIDIUM VAN DE GEMEENTE WAALRE,

Namens de

riffier,

W. A. Ernes
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