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Van drie naar twee rapportages 2019

VERZONDEN 2 5 JUNI 2019

In het kader van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MJOP) 2018 -2020 is een van de
deelprojecten dat de we de primaire applicaties die de ODBN gebruikt migreren naar andere
applicaties. Dit is per 1 januari 2019 gebeurd. Vanaf dat moment zijn we de processen van
registratie en verantwoording aan het optimaliseren. Omdat dergelijke inrichtingen nu
eenmaal de nodige doorlooptijd vereisen hebben wij uw organisatie begin april daarover
geïnformeerd via onze gebiedsmanagers en daarbij aangegeven dat:
1.
2.

De facturen voor de overige verzoektaken die normaliter verzonden worden per maand achteraf na
gedane werkzaamheden (uurtje-factuurtje) op z'n vroegst zomer 2019 verschijnen.
De eerste termijnrapportage (tot en met mei) wordt in juni opgeleverd. In deze rapportage kunt u al
wel een overzicht vinden van bestede uren voor de overige verzoektaken. De bijbehorende facturen
volgen later.

De voorbereidingen verliepen voorspoedig en gaven ons alle vertrouwen dat we de toen
gedane toezegging konden waarmaken. Echter sinds april zijn er problemen met de
koppelingen van de diverse databases. Op dit moment wordt door de leverancier Centric al
het mogelijke gedaan om het technisch probleem op te lossen. Op dit moment kunnen wij
daardoor niet instaan voor de validiteit van de rapportages. Het is juist de bedoeling van de
nieuwe systemen om allerlei correcties achteraf te voorkomen.
In de DB vergadering van 19 juni jongstleden hebben wij derhalve besloten in 2019 in plaats
van 3 rapportages (over de eerste S, 8 en 12 maanden) 2 rapportages uit te brengen waarbij
de eerste rapportage dus gaat over de eerste 8 maanden van 2019. Daarnaast beseffen we
dat het voor uw organisatie wel van belang is om inzicht te hebben in de uitputting van de
budgetten. Daarom zullen onze gebiedsmanagers de cijfers die we gevalideerd hebben, wel
met uw organisatie delen. Dit geldt ook voor het factureren.
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Wij hadden uiteraard liever gehad dat we in 2019 al meteen op basis van de nieuwe
systemen hadden kunnen rapporteren maar vinden dat de kwaliteit van de cijfers voorop
staat.
Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze,

De heer J.A.J.Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord

