OMGEVINGSDIENST NOORD-HOLLAND NOORD

Implementatie van de Omgevingswet
De voorbereidingen op de Omgevingswet gaan onverminderd door. De Omgevingswet brengt niet
alleen nieuwe inhoudelijke regelgeving met zich mee, maar stelt ook andere eisen aan de
onderlinge samenwerking binnen het stelsel van de fysieke leefomgeving. Wie de stelselwijziging
bestudeert, treft hierin een nieuwe manier van organiseren van de overheid. Dit vraagt een andere
manier van werken, houding en gedrag. De algemene besturen van de Omgevingsdienst NoordHolland Noord (OD NHN), Veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VR NHN) en de Gemeentelijke
Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD HN) hebben een bestuursopdracht gegeven aan hun
organisaties voor een gezamenlijke verkenning om deze omvangrijke veranderopgave zo efficiënt
mogelijk vorm te geven.
Verminderen of vermeerderen van de taken
In de gemeenschappelijke regeling RUD NHN is geregeld dat deelnemers taken kunnen
terugnemen. De termijn waarbinnen geen taken kunnen worden teruggenomen is verstreken. Dit
heeft uitsluitend betrekking op taken buiten het landelijk overeengekomen basistakenpakket. Om
de inbreng van extra taken goed te faciliteren zijn randvoorwaarden geformuleerd. Voor
taakvermindering heeft het algemeen bestuur in maart 2018 beleidsregels vastgesteld. Inmiddels
heeft gemeente Langedijk extra taken ingebracht en heeft gemeente Schagen aangegeven een
deel van de plustaken uit te willen nemen.
Bedrijfsvoering
Op 8 maart 2018 heeft het Algemeen Bestuur ingestemd met het masterplan ICT. Ook 2020 staat
in het teken staan van de uitvoering van dit masterplan. In 2020 stapt de OD NHN over naar een
nieuwe technische infrastructuur, neemt het een nieuw zaak- en VTH-systeem in gebruik ter
ondersteuning van de primaire taken en treft het voorbereidingen op de Omgevingswet. Met een
externe audit informeert de OD NHN het algemeen bestuur op een onafhankelijke wijze over de
financiële- en organisatorische voortgang van het programma. De OD NHN verwacht de
bevindingen uit de audit eind van dit jaar. Bij het eerstvolgende reguliere rapportagemoment
worden uw Staten over de bevindingen geïnformeerd.
Vergrijzing is bij alle overheidsorganisaties aan de orde, ook bij de omgevingsdiensten. Daarbij is
de arbeidsmarkt voor specialistische functies als vergunningverleners en handhavers erg krap. De
OD NHN is in september 2018 gestart met een traineeprogramma om deze problemen het hoofd
te bieden. Er wordt in de begroting 2020 een overschrijding van de personeelskosten verwacht
als de trainees niet via natuurlijk verloop op een begrote formatieplaats kunnen worden
geplaatst. De trainees hebben een tijdelijk contract van 1,5 jaar.
Met betrekking tot de toekomstige financieringsvorm is afgesproken dat er in 2020 een
bestuurlijke keuze wordt gemaakt over de wijze waarop de jaarlijkse bijdrage van de deelnemers
tot stand komt. Het bestuur acht een proefperiode noodzakelijk om de eigenschappen van een
nieuwe systematiek goed in beeld te krijgen. Hiermee ontstaat er vooraf duidelijkheid over de
organisatorische en financiële consequenties van de nieuwe wijze van financieren voor alle
betrokkenen.

