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Aan het Algemeen Bestuur,
Voor 2018 en volgende jaren dient een nieuwe DVO te worden vastgesteld. In 2017 eindigt de
huidige. De tekst van de nieuwe DVO wordt vastgesteld door het AB, waarna deze door de
deelnemers dient te worden ondertekend. Onderdeel van de DVO zijn de leveringsvoorwaarden
waarnaar in de DVO wordt verwezen. In de DVO worden afspraken gemaakt over opdrachtverlening,
uitvoering van taken, onderlinge afstemming, tarifering en facturering en zijn er algemene en
slotbepalingen opgenomen.
In overleg met een delegatie uit het OGP is de DVO geëvalueerd, hetgeen heeft geleid tot de
conclusie om opzet en structuur van de DVO dezelfde te houden. Sommige teksten kunnen worden
aangepast aan de huidige actualiteit of op basis van huidige inzichten. En het werd wenselijk
gevonden enkele artikelen over archivering en ter beschikking stellen van archiefbescheiden te
actualiseren, en een nieuw artikel m.b.t. de Wet meldplicht datalekken toe te voegen.
Meer aandacht vroegen de artikelen over omvang van de jaarlijkse opdrachten, en met name de
formulering over een eventuele afname in omvang. Daarom werd dit onderdeel geagendeerd ter
bespreking in de ambtelijk/bestuurlijke werkconferentie op 5 oktober jl.
Voorgelegd zijn in genoemde werkconferentie, de keuze om al dan niet afspraken te maken over
afname in omvang. Indien er behoefte zou zijn aan afspraken werd de keuze voorgelegd om ten
aanzien van de omvang aan basistaken de uniforme aanpak leidend te laten zijn en om ten aanzien
van de vooraf op te dragen verzoektaken al dan niet een maximum aan te geven als mogelijke
mutatie ‘naar beneden’.
In de werkconferentie bleek er grote behoefte te zijn om ten aanzien van afspraken in een nieuwe
DVO over formulering over mutaties in de omvang van de werkzaamheden de AB-vergadering van
23 november af te wachten, omdat in die vergadering onder andere gesproken wordt over de
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(verdere) ontwikkeling van de ODZOB, de breedte van het uit te voeren takenpakket en eventuele
consequenties daarvan voor de omvang van de organisatie.
Daarom werd geconcludeerd de huidige DVO met een jaar te verlengen en alleen de noodzakelijke
actualisering van enkele artikelen over archivering en ter beschikking stellen van archiefbescheiden
te verwerken, en een nieuw artikel m.b.t. de Wet meldplicht datalekken toe te voegen.
Na de werkconferentie is gebleken dat de noodzakelijke actualisering van enkele artikelen over
archivering en ter beschikking stellen van archiefbescheiden meer afstemming vooraf met de
deelnemers vereist. Ten aanzien van een nieuw toe te voegen artikel met betrekking tot de Wet
meldplicht datalekken is de positie van de ODZOB in relatie tot deze wet nog onduidelijk. Daarom
wordt voorgesteld wijzigingen en de toevoeging van deze artikelen in de nieuwe DVO op te nemen,
die eind 2018 zal worden voorgesteld.
Wij stellen u voor de huidige DVO met 1 jaar te verlengen en de DVO 2018 ter ondertekening voor
te leggen aan de colleges van de deelnemers.

Eindhoven, 2 november 2017
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

J.M.L. Tolsma

Voorzitter

secretaris

Bijlage(n):
•

DVO 2018

•

Aanbiedingsbrief colleges

Verlenging Dienstverleningsovereenkomst
Z.81591/D.283008
Pagina 2 van 3

23 november 2017

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
d.d. 2 november 2017;
nee
BESLUIT

de huidige DVO met 1 jaar te verlengen en de DVO 2018 ter ondertekening voor te leggen aan de
colleges van de deelnemers.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant 23 november 2017,

W.J.F. van der Rijt-van der Kruis

J.M.L. Tolsma

Voorzitter

secretaris
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