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Geacht bestuur,
De ontwerpbegroting 2020 is in onze raadsvergadering van 10 oktober 2019 besproken.
In deze brief zijn de zienswijzen van de gemeenteraad van Heerenveen gemotiveerd.
Ontwikkeltraject FUMO 2.0
In 2017 is gestart met het ontwikkeltraject FUMO 2.0. Het ontwikkeltraject heeft
positieve resultaten opgeleverd, maar is naar onze mening nog niet klaar. Wij zien dat er
goede stappen zijn gezet in het op orde brengen van werkprocessen en het inrichten van
het zaaksysteem (LIS). Wij erkennen en onderschrijven dat uniforme toetsingskaders en
werkwijzen een voorwaarde zijn om tot een efficiënte bedrijfsvoering te komen. De
splitsing van de begroting in een reguliere begroting en een transitiebegroting geeft een
helder inzicht in de extra tijdelijke kosten. Wij beseffen ons dat deze verbeteringen
hebben geleid tot een lagere productiviteit.
De inzet om de FUMO kostenefficiënter te maken heeft echter nog niet het gewenste
resultaat opgeleverd. Dit is dan ook zichtbaar in de begroting voor 2020 waar er extra
middelen zijn gevraagd. De doorontwikkeling van een efficiënte bedrijfsvoering is
noodzakelijk en zal bijdragen aan reële uurtarieven en het realiseren van de
productiviteitsnormen.
Wij willen de FUMO vragen te focussen op een efficiëntie bedrijfsvoering en de
uurtarieven in de hand te houden. Dit kan naar onze mening door bijvoorbeeld de inhuur
terug te brengen en te vervangen door vast personeel. Ook het ziekteverzuim blijft
daarbij voor ons een zorgpunt. Ook vragen wij u om kritisch naar de differentiatie van
tarieven te kijken. Zo zou bijvoorbeeld voor de afhandeling van sloopmeldingen een lager
uurtarief gehanteerd kunnen worden dan voor de afhandeling van complexere
omgevingsvergunningen. Dit leidt niet alleen tot meer reële uurtarieven, maar maakt het
ook makkelijker voor gemeenten om taken over te dragen naar de FUMO, aangezien het
verschil met de huidige uurtarieven bij gemeenten dan kleiner wordt.
Besluit Voorbereiding, Toezicht en Handhaving (VTH)
Formatie-uitbreiding
Het besluit VTH vraagt een formatie-uitbreiding van 20 fte. Wij vragen ons af of de FUMO
in staat is tijdig voldoende personeel aan te trekken voor de nieuwe taken.
Aantal basistaakbedrijven
Voor de basistaakbedrijven staat voor onze gemeente in de ontwerpbegroting
opgenomen type B 122 inrichtingen dit aantal dient met 7 inrichtingen te worden
verlaagd. Uit nader onderzoek is gebleken, dat bij de nieuwe basistaakbedrijven een
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aantal inrichtingen niet meer bestaan c.q. geen basistaakbedrijf meer zijn; het totaal
aantal basistaakbedrijven komt dan op 174 inrichtingen.
Asbesttaken
De in bijlage V genoemde aantallen meldingen asbest komen niet overeenkomen met de
feitelijke aantallen. Reden hiervoor is dat de genoemde cijfers uit het Landelijke asbest
volgsysteem zijn gehaald en dat dit systeem niet optimaal functioneert. Het is dan ook
aan te bevelen om de asbestmeldingen te baseren op de door de deelnemers nog aan te
leveren aantallen. Voor onze gemeente zijn dit 258 stuks.
Daarnaast dient te worden opgemerkt, dat de normstelling toezicht asbest kan worden
verlaagd. De controles worden uitgevoerd aan de hand van een risico-analyse die
gebaseerd is op een risicoklassificatie (RK1, RK2 en RK2a), zoals vermeld in het
desbetreffende asbestinventarisatie alsmede de wijze van uitvoering door het
asbestbedrijf. Uit ervaring is gebleken, dat een toezichtnorm van 25% ruimschoots
voldoende is. Overigens is het niet zinvol om 50% van de meldingen te controleren bij
bedrijven die de zaken goed op orde hebben.
Tenslotte mag niet onopgemerkt blijven, dat uit een Benchmark Omgevingsdiensten en
Gemeenten naar voren is gekomen dat een kengetal per melding van gemiddeld 1.7 uur
voor de asbesttaak voldoende is. Dit is inclusief een toezichtsnorm van 30% en
handhaving. Aangezien dit een nieuwe taak is voor de FUMO en zij hierin nog moeten
groeien is het reëel om per melding in eerste instantie een gemiddelde van 2,5 uur
inclusief 25% toezichtsnorm en exclusief handhaving te hanteren.
Handhaving
Wat betreft de handhaving kan worden opgemerkt, dat voor de genoemde 5 fte geen
normen beschikbaar zijn. Aangezien de nieuwe basistaken een laag risicoprofiel kennen,
de normstelling asbest zo nodig wordt bijgesteld en de afgelopen jaren het aantal
handhavingszaken beperkt is gebleven, is het wenselijk om te starten met een minimum
variant van 3 fte.
Overigens dient hierbij de volgende kanttekening te worden geplaatst. Het
onderzoeksbureau Seinstra en Van der Laar doet in opdracht van de FUMO momenteel
onderzoek naar de normen die zijn opgenomen in de begroting. Mocht naar aanleiding
van het onderzoek van Seinstra en Van der Laar blijken dat 3 fte voor deze taak
onvoldoende is alsnog kan worden doorgegroeid naar maximaal 5 fte.
Samenvattend onze zienswijze
1. Wat gaat u eraan doen om de bedrijfsvoering efficiënter te krijgen en verdere
kostenstijging tegen te gaan? Wij zouden als deelnemer graag ons steentje bijdragen
om mee te denken om dit proces vorm te geven.
2. Hoe heeft u geborgd dat de VTH-taken per 1 januari 2020 met voldoende personeel
en onder de juiste condities worden uitgevoerd?
3. Wij verzoeken u het aantal basistaakbedrijven in de begroting aan te passen.
4. Wij verzoeken u de personele formatie voor asbesttaken in de begroting aan te
passen.
5. Wij verzoeken u de personele formatie voor handhaving in de begroting aan te
passen.
Bel gerust als u vragen heeft
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan contact op met Akke Cloo door te bellen naar
0513-617705.
Met vriendelijke groet,
De raad van de gemeente Heerenveen.
De griffier,
De voorzitter,

Mevrouw L. Roest-Jonkers.

de heer T.J. van der Zwan.
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