Concept 26 maart 2018, 13.00 uur

Besluitenlijst AB-vergadering
15 maart 2018, 9.00 – 10.30 uur, Gemeente Valkenswaard, De Hofnar 15, Valkenswaard, raadzaal

Besluitenlijst AB-vergadering 15 maart 2018
Agendapunt
2.a

3.a, 3.b en 3.c

3.d, 3.e en 3.f

4.a

4.b

Onderwerp
Vergaderdata AB en DB 2019

Voorstel
Kennis te nemen van de vergaderdata
voor DB/AB ODZOB 2019.

Verslag, actiepuntenlijst en
besluitenlijst AB-vergadering 23
november 2018

Besluiten
Het AB besluit conform voorstel.

Het AB stelt deze vast.

Verslag, actiepuntenlijst en
besluitenlijst DB-vergadering 7
december 2017

Het AB stelt deze vast.

Overdrachtsdocument van het AB
aan het nieuwe AB dat aantreedt
na de verkiezingen in maart
2018

Het overdrachtsdocument van het huidige
AB aan het nieuwe AB, dat aantreedt na
de gemeenteraadsverkiezingen, aan te
bieden.

De conclusie die het AB heeft getrokken over het
ROK (agendapunt 4.b) wordt toegevoegd. Inclusief
deze opmerking besluit het AB conform voorstel.

Regionaal Operationeel Kader
Milieutoezicht 2018 inclusief
benodigde middelen, regionaal
kader basistaken vaststellen

•

•
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Te concluderen dat binnen het AB
overeenstemming is bereikt over de
aanpak zoals in het bijgevoegde ROK
Milieutoezicht 2018 is opgenomen en
de bijbehorende kengetallen (zie
tweede bijlage) als uitgangspunt te
nemen voor de berekening van de
benodigde jaarlijkse middelen voor
de uitvoering van het toezicht en de
Besluiten verg. AB d.d. 15 maart 2018

•

Het AB neemt over de in het voorstel genoemde
punten op dit moment geen besluit.
Het AB gaat akkoord met het proces dat wordt
voorgesteld in de presentatie die door de heer
Kanits wordt gegeven. Als processtap dient te
worden toegevoegd de communicatie met
raden. Het AB wenst door middel van een
raadsinformatiebrief het belang van T&H (en de
financiële consequenties ervan) onder de
concept d.d. 26 maart 2018, 13.00 uur
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handhaving op de basistaken door de
ODZOB. Het ROK Milieutoezicht 2018
daarmee te definiëren als: een
gezamenlijk kwaliteits- en
uitvoeringsniveau voor de wettelijke
basistaken met als uitgangspunt het
AB-besluit van 29 juni 2017,
resulterend in een professioneel
aanvaardbaar minimum ambitie- en
kwaliteitsniveau en dit ter
besluitvorming aan de colleges voor
te leggen.
De financiële bijdragen van de
deelnemers voor de uitvoering van de
basistaken, door de ODZOB
uitgevoerd, te baseren op het
inrichtingenbestand (peildatum 1
februari 2018) en de in punt 1
genoemde frequenties en kengetallen
en dit ter besluitvorming aan de
colleges voor te leggen.
In te stemmen met de percentages
van 10% (actualisatie
inrichtingenbestand, voorlopig voor
de duur van 3 jaar), 15%
(hercontroles) en 20% (repressieve
handhaving) voor het berekenen van
de opslagen op het gemeentelijke
budget voor milieutoezicht op de
basistaken en dit ter besluitvorming
aan de colleges voor te leggen.
In te stemmen met het voorleggen
van aanbiedingsbrief en tekstvoorstel
B&W-nota, met bovengenoemde
voorstellen (vierde bijlage) aan de
colleges van alle deelnemers en hen
daarbij te verzoeken tijdig een besluit
te nemen zodat de financiële
consequenties nog in de
voorjaarsnota’s kunnen worden
verwerkt.

Besluiten verg. AB d.d. 15 maart 2018

•

aandacht te brengen van de nieuwe raden ten
behoeve van de coalitieonderhandelingen.
In het AB van 27 september 2018 zal het ROK
inclusief het financiële deel opnieuw worden
geagendeerd.
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•

4.d

5.a

5.b

5.c

Regionaal uitvoeringsbeleid
vergunningverlening

Planning en controlkalender
2018

Aanpassing algemene reserves
Omgevingsdienst ZuidoostBrabant

Aanbesteding accountant
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De directeur opdracht te geven om in
2018 met een voorstel te komen over
een wijze van verantwoording aan de
deelnemers die past bij de opzet van
het ROK Milieutoezicht 2018.
•
De directeur opdracht te geven
periodiek de frequenties en
kengetallen die nu onderdeel
uitmaken van het ROK Milieutoezicht
2018 te monitoren en te
verantwoorden aan het bestuur.
•
De ambtelijke werkgroep opdracht
geven om in 2018 nog een
(alternatief) voorstel ter
besluitvorming op te leveren met een
systematiek voor een efficiënte en
slimme uitvoering van het
milieutoezicht voor de nietbasistaken op een (bij voorkeur)
regionale schaal.
Kennis te nemen van de gepresenteerde
stand van zaken en aanpak inzake het
regionaal uitvoeringsbeleid
vergunningverlening.

Het AB besluit conform voorstel.

Kennis te nemen van de planning en
controlkalender 2018.

Het AB besluit conform voorstel.

In te stemmen met de verlaging van de
algemene reserve van de ODZOB met een
bedrag van € 62.000,- tot € 1.200.000,door dit bedrag naar rato van eenieders
aandeel in de omzet van 2017
(gerealiseerd door geleverde uren) aan de
deelnemers uit te keren.
•
In te stemmen met de opstart van de
aanbesteding van de accountant voor
een periode van 4 jaar en daarbij een
gezamenlijk en door Bizob
ondersteund aanbestedingstraject

Het AB besluit conform voorstel.

Besluiten verg. AB d.d. 15 maart 2018

Het AB besluit conform voorstel.
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met de Veiligheidsregio BrabantZuidoost te doorlopen, waarbij
rekening gehouden wordt met:
•
de bepalingen in de
controleverordening m.b.t.
goedkeurings- en
rapporteringstoleranties;
•
de bepaling in de
controleverordening dat het AB
jaarlijks een controleprotocol
vaststelt met daarin het
normenkader en toetsingskader
dat de accountant bij zijn
onderzoek naar het rechtmatig
tot stand komen van de baten en
lasten en de balansmutaties dient
te hanteren;
•
de bepaling in de controle
verordening dat het AB de
accountant benoemt;
•
het vergaderschema van AB en
DB zodat tijdig (uiterlijk in de ABvergadering van 27 september
2018) een voorstel aan het AB
gepresenteerd kan worden voor
de benoeming van de accountant.
In te stemmen met het voorstel om
het bij de aanbesteding voor de
ODZOB te hanteren pakket van eisen,
de gunningscriteria en de
wegingsfactoren vast te laten stellen
door de portefeuillehouder Financiën.

Besluiten verg. AB d.d. 15 maart 2018
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