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Opdracht VTH Drieslag

Gemeente Midden-Groningen 2018

Wat is VTH Drieslag en
waarom een projectorganisatie

 Aanleiding (2014): Risico op stagnatie proces bouwkundig versterken en

schadeherstel door regel- en toezichtdruk overheid.

 Oplossingsrichting (2015): compliance

• Naar analogie van Horizontaal toezicht Belastingdienst en ontwikkeling

Kwaliteitsborging Bouw

• CVW borgt zelf naleving wet- en regelgeving en uitvoeringsafspraken

met gemeenten. Gemeenten toetsen deze borging met systeem-

toezicht, doen reality checks en verlenen vergunningen grotendeels

met nul-toetsing en voeren toezicht uit op basis van mogelijke risico’s.

 Efficiencywinst door transparantie in voortraject aanvraag:

• In proceduretijd: > 90%: van 8 weken naar enkele dagen

 Ondertekening overeenkomst door G10 en CVW op 5 december 2016
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1. Tijdelijke projectorganisatie overheid

2. Samenwerking gemeenten: ze blijven bevoegd gezag

3. Wetgeving blijft van kracht en rechtsbescherming ook

4. Compliance: Alleen voor te standaardiseren situaties

5. Alleen voor professionele partijen, geen taakoverdracht

6. Qua kennis: inhoudelijke verdieping in combinatie met
administratieve afdoening procedures plus
systeemtoezicht op borging van gemaakte afspraken

7. Naar operationalisering: standaardiseren in relatie tot
kwaliteitsborging
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VTH Drieslag in één oogopslag

Kaders

 MJP

 Convenant gemeenten-CVW

 Bedrijfsplan VTH Drieslag

 Beleidskaders

 Standaard werkwijze, risicobenadering, protocollen

 Gastheerschap DEAL

 Overeenkomst gemeente-DEAL
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Scope Compliance

 Compliance kan alleen als:

• Maatregelen te standaardiseren zijn.

• Professionele partij vergunning aanvraagt en uitvoert.

• Bedrijfsvoering moet zijn geborgd in kwaliteitssysteem.

• CVW en gemeenten committeren zich aan afspraken
(incl. uniforme kaders)

 Als daaraan wordt voldaan:

• De borging moet blijken uit audits op het compliance-
managementsysteem CVW en steekproeven op
bouwplannen en toezichtbezoeken.

• Alleen bij positief resultaat audit kan naar hoger
compliance niveau worden geschakeld
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Werkwijze VTH Drieslag
De overheid

 G8 Aardbevingsgemeenten met steun Groningen
en Ten Boer

 De stuurgroep VTH Drieslag
 J.J. Boersma namens Midden Groningen

 De beleidsgroep
 Ambtelijke deelname vanuit G10

 De uitvoeringsorganisatie
 Onderdeel WO-DEAL
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Inhoud opdracht Slochteren 2017 en
Midden Groningen in 2018

• Opdracht staat nààst opdracht aan
Omgevingsdienst Groningen

• Vergunningverlening en toezicht en
handhaving Wabo

• Uitsluitend van toepassing op aanvragen door
Centrum Veilig Wonen en toezicht vervolgend
op (A)OS melding CVW/TCMG

• Begroten en afrekenen op basis van integrale
kostprijsbenadering

Kaders

• Overeenkomst compliance

• Bedrijfsplan Projectorganisatie

• Integrale kostprijs a € 75

• Vaste productcatalogus met kengetallen o.b.v.
compliance niveau 1

• Op basis van GR WO-DEAL; geen aparte GR
voor VTH Drieslag
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Verdeling taken in overgang 2017 naar
2018

ODG HS

ODG Mtw

Slochteren
BWB

ODG SL

ODG HS

ODG Mtw

Slochteren
BWB

VTH Drieslag

ODG SL

ODG

VTH Drieslag

Opdracht 2018 VTH Drieslag
Midden-Groningen

• Schaal Midden Groningen

– Gebiedsgerichte versterking Overschild en
Schildwolde

– corporatiewoningen

– Scholenprogramma voorzover CVW aanvrager

– Veilig stellen PRBE’s (schoorstenen)

– Vergunningen voor schadeherstel

– Acuut Onveilige Situaties


