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Geachte leden van de raad,

Al langer hebben gemeenteraadsleden vragen over hoe effectief en efficiënt de
Omgevingsdienst Zuid Oost Brabant (ODZOB) werkt. De rekenkamercommissies
van de gemeenten Eindhoven, Best, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek,
Nuenen c.s., Son en Breugel, Veldhoven en Waalre hebben daarom gezamenlijk
een onderzoek uitgevoerd naar de doelen, taken, de kosten en doelmatig- en
doeltreffendheid van de ODZOB als uitvoeringsdienst.
De ODZOB voert in de regio taken uit voor een veilige en gezonde leefomgeving.
Dit in opdracht van de gemeenten en de provincie. Het is van belang om duidelijk
te krijgen wat de oDZoB bijdraagt aan het behalen van de gemeentelijke en
regionale doelen en hoe effectief en efficiënt dit plaats vindt. Ook dient duidelijk te
worden wat de inzet van de ODZOB bijdraagt aan de beoogde maatschappelijke
effecten.
Nadere toelichting op het onderdeel Waalre:
In het overzicht'Verdeling taken begroot-gerealiseerd' is te zien dat het verschil
tussen de begrote basis- en verzoektaken en de gerealiseerde taken in 2018 groot
is. Dit verschil komt mede doordat we in dit jaar een complexe handhavingszaak en
meer toezicht- en hercontroles hebben moeten laten uitvoeren dan vooraf voorzien,
Door de ervaringen van voorgaande jaren lukt het steeds beter om realistisch te
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begroten. Het werkprogramma wordt jaarlijks aangepast, zodat deze beter aansluit
bij de praktijk.
Verder is in het onderzoek genoemd dat Geluid'en'geur'binnen de gemeente
Waalre prioriteit hebben. Hiermee wordt bedoeld dat wij deelnemen aan het
Regionaal Meetnet Lucht & Geluid'.
De belanorijkste conclusies uit het onderzoek
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De verplichte - en verzoektaken worden grotendeels naar tevredenheid
uitgevoerd. Minder tevredenheid is er over de collectieve taken.
Gemeenten sturen bij op de uitvoering van werkprogramma's. Dit varieert
van overleg tot klacht.
Kaderstelling door raden en colleges is gebrekkig.
Niet duidelijk is wat de ODZOB inzet bijdraagt aan de gemeentelijke en
regionale beleidsdoelen en aan de beoogde maatschappelijke effecten.
Verantwoording over de uitvoering van collectieve taken is onvoldoende.
De ODZOB verricht voor veel gemeenten meer verzoektaken.
De kosten van de verplichte en verzoektaken zijn inzichtelijk. Voor
collectieve taken is dit minder het geval. De kosten voor de ODZOB stijgen.
Doelstellingen, de financiële kaders en inhoudelijke kaders en de uitwerking
worden niet geëvalueerd.
De ODZOB en gemeenten hebben verschillende opvattingen over de rol en

taakinvulling bij toekomstige opgaven zoals de Omgevingswet,
energietransitie en transitie veehouderij.
De gemeentelijke rollen van opdrachtgever en eigenaar lopen te veel door
elkaar,

De rekenkamercommissie doet op basis van het onderzoek de voloende
aanbevelinqen:

Raad

.
o

Vraag als raad aan het college een notitie over de ODZOB, waarbij de positie
en rol van de raad wordt verduidelijkt.
Gebruik als raad de bestaande mogelijkheden om geïnformeerd te worden
en de geëigende momenten om invloed uit te oefenen,

College

.

Maak als (samenwerkende) colleges van B&W en in overleg met de provincie
duidelijk voor welke gemeentelijke en regionale opgaven en doelstellingen
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een bijdrage van de oDZoB gevraagd wordt en verzoek de oDZoB daarop
te reageren in haar aanbod van activiteiten.
verbeter het samenspel tussen gemeenten en oDZoB. onder andere met
een voorstel waarmee inzicht wordt gegeven hoe doelmatigheidsvoordelen
kunnen worden gehaald als gekozen wordt voor meer uniformiteit en minder
maatwerk.
Maak als gemeenten en ODZOB afspraken over de wijze, waarop de
monitoring en evaluatie wordt vormgegeven en de wijze waarop de
resultaten hiervan worden gecommuniceerd.

Meer algemeen wordt geadviseerd om met de oDZoB een plan van aanpak op te
stellen om het samenspel met de ODZOB te verbeteren met daarbij centraal de
maatschappelijke opgaven, de toegevoegde waarde van de ODZOB aan de beoogde
maatschappelijke effecten , met afspraken over bijbehorende sturing en de raad
hierover te informeren.
Reactie ODZOB
Door de oDZoB is aangeven dat men zich in algemene zin kan vinden in de
conclusie van de rekenkamer en er voldoende goede aangrijpingspunten zijn in het
rapport om de onderlinge samenwerking en daarmee de doelmatigheid en
doeltreffendheid te verbeteren. Het rapport wordt op 24 september besproken in
het Algemeen Bestuur. Dan worden de vervolgstappen besproken om te komen tot
een plan van aanpak om de aanbevelingen nader uit te werken.
Collegesta nd pu nt

We constateren dat het rapport een aantal goede aangrijpingspunten bevat om de
onderlinge samenwerking en daarmee de doelmatigheid en doeltreffendheid te
verbeteren,

Wij herkennen ons echter niet in de conclusie dat de kaderstelling door ons college
gebrekkig is. Het door ons vastgestelde VTH-beleid bevat de kaders voor alle taken
die zijn belegd bij de oDZoB. Het kwaliteits- en ambitieniveau voor de
milieuvergunning, toezicht en handhaving ligt vast in de tevens door ons
vastgestelde Regionale operationele Kaders (RoK). De werkgroep die het RoK
heeft voorbereid heeft hierbij aansluiting gezocht bij de vastgesteld kaders in het
WH-beleid.
Wij gaan gezamenlijk met de Odzob en de andere deelnemers aan de slag om de
aanbevelingen in een plan van aanpak uit te werken.
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wij volgen de behandeling van het Rekenkameronderzoek in uw raad met

belangstelling en zullen eventueel aanvullende verzoeken meenemen in de
uitwerking van het voorgenomen plan van aanpak voor verbetering.

wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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