
   

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum: 13 december 2018 Verzenddatum: 7 februari 2019 

Behandeld door: 

Zaak: 

Maarten van der Werff 

2018-037338 

 

Mailadres: Maarten.vanderwerff@midden-groningen.nl 
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Geachte leden van de raad, 

 

Periodiek informeren wij u over de ontwikkelingen binnen de Omgevingsdienst (ODG). Bij de 

behandeling van het jaarverslag ODG 2018 heeft u ons college hierom verzocht. In aanvulling op 

eerdere jaren presenteren wij daarom naast het jaarverslag ook de najaarsrapportage. De 

najaarsrapportage is in beginsel bedoeld voor ons college. Het rapport beschrijft diverse casussen 

bij naam of op adres, dit betreft vertrouwelijke informatie. Gelet op de Algemene verordening 

gegevensbescherming zijn deze aanduidingen in de najaarsrapportage onleesbaar gemaakt.  

 

Najaarsrapportage 

De Omgevingsdienst stelt elk jaar een tussentijdse rapportage op waarin zij verslag doet van 

ontwikkelingen binnen haar interne organisatie. Daarnaast rapporteert zij voor elke opdrachtgever 

apart hoeveel zaken zij in de eerste drie kwartalen heeft uitgevoerd en hoe zich dit verhoudt tot 

de jaaropdracht. Voor Midden-Groningen is dit een zeer belangrijke graadmeter, omdat de ODG 

alle Wabo taken verzorgt. Bovendien bepaalt ons college op basis daarvan in gezamenlijkheid met 

de ODG hoe de jaaropdracht van het aankomende jaar vorm krijgt.  

 

Behalve een kwantatief overzicht maakt de ODG een steeds betere analyse wat uit de cijfers kan 

worden opgemaakt. Weliswaar is van KPI’s nog geen sprake, maar de cijfers zijn wel steeds beter 

te vergelijken, doordat de cijfers dankzij het Verbeterplan betrouwbaar zijn geworden. Aan de 

hand van registraties van aanvragen binnen de gemeentelijke organisatie en de registraties van de 

Omgevingsdienst kon direct vanaf het eerste kwartaal worden geconcludeerd dat de inhoud van die 

registraties consistent waren. Een belangrijke mijlpaal in het licht van het Verbeterplan. 
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Verbeterplan 

In het voorjaar heeft de Omgevingsdienst tijdens haar bijeenkomsten voor raadsleden toegelicht 

dat zij werkt aan de afronding van het Verbeterplan waar zij in 2016 mee startte. Een aantal 

onderdelen zullen in plaats van in 2018 begin 2019 worden afgerond. Het managementteam van de 

ODG is hiervoor verantwoordelijk: 

1.  ‘De basis op orde’, waaronder de werking van het Leefomgevingsysteem (LOS) en verbetering 

van de datakwaliteit 

o In het licht daarvan wordt het inrichtingenbestand in het LOS verbeterd, wat nauw 

aansluit bij een gemeentelijk project om het archief van diezelfde bedrijven volledig te 

digitaliseren. Zo kunnen gegevens sneller worden aangeleverd aan de medewerkers van 

de Omgevingsdienst. 

2. De klant centraal 

o In dit programma is het doel om goed om te gaan met de veranderingen die uit het 

programma de basis op orde ontstaan en ze in te bedden in onze werkwijzen en 

cultuur. Het gaat over rolvastheid, over houding en gedrag en over het continue 

verbeteren van de organisatie. 

 

Klanttevredenheidsonderzoek  

In december 2018 is het Klanttevredenheidsonderzoek (KTO) gestart. Hierbij zijn leden van het 

Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB), de ambtelijk regisseurs van de 

opdrachtgevers en een selectie van de bedrijven betroken. Aan hen is gevraagd hoe zij het 

functioneren van de ODG beoordelen. Er is een projectgroep samengesteld en een onafhankelijk 

bureau aangetrokken om dit verder te begeleiden. Het bestuur zal begin 2019 een terugkoppeling 

van de resultaten ontvangen. Uiteraard wordt de raad hierover geïnformeerd.  

 

Medewerkertevredenheidsonderzoek 

Eind 2017 is een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) uitgevoerd. De bevindingen zijn met 

de organisatie gedeeld en is tevens meegedeeld aan het bestuur. De aanbevelingen worden zowel 

organisatie breed als op teamniveau opgepakt. Eind 2018 is opnieuw een MTO uitgevoerd om te 

onderzoeken of er verbeteringen zijn ten opzichte van 2017 en of verdere ontwikkelpunten zijn 

voor 2019. Deze gegevens zijn nog niet beschikbaar. 

 

Vanwege de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) kunnen de resultaten van het MTO 

dat in 2017 is uitgevoerd niet worden gedeeld. Wij zullen de ODG vragen om bij de resultaten van 

het MTO 2018 een notitie toe te voegen die geschikt is om met u te delen. 

 

Financiering 

Bij de behandeling van de begroting 2019 is door ons college aangegeven dat de gemeente Midden-

Groningen op een aantal onderdelen binnen de ODG meedraait in een pilot. In deze pilot wordt een 

alternatief voor de deelnemersbijdrage onderzocht. In de huidige situatie wordt afgerekend op 

basis van een vaste deelnemersbijdrage. In de pilot wordt afgerekend op basis van 

outputfinanciering. 

 

Het aantal Wabo producten neemt toe. De ODG constateert dat daarvoor meerwerkopdrachten 

nodig zijn. Voor de gemeente Midden-Groningen ligt de aandacht bij de financiering van deze Wabo 

taken. Een groot deel van de Wabo taken is aanbod gestuurd door het indienen van aanvragen en 
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wordt financieel gedekt door middel van de bouwleges.  

 

De ODG werkt een voorstel uit welke financieringsmodellen geschikt zijn en welke voor- en nadelen 

er aan kleven. De ODG heeft ons toegezegd voor Midden-Groningen en Stadskanaal voor de Wabo 

taken de verzochte pilot uit te zullen voeren in de loop van 2019. 

 

Als ingangsdatum voor een nieuw financieringsmodel als basis voor de begroting van de ODG noemt 

zij zelf 1 januari 2021 als reële streefdatum.  

 

Bijeenkomsten 

Op verzoek van de agendacommissie wordt in het eerste kwartaal 2019 een informatiebijeenkomst 

voor u georganiseerd. Sprekers van de ODG en de gemeentelijke organisatie zullen u dan nader 

informeren hoe het proces van de ODG verloopt vanuit het perspectief van de burger als aanvrager. 

Tijdens deze bijeenkomst wordt ook aandacht aan de jaaropdracht 2019 besteed.  

 

Daarnaast wordt voor ondernemers in Midden-Groningen in het eerste kwartaal een specifieke 

thema-bijeenkomst georganiseerd om voor bedrijven de rol van de ODG uit te leggen. De 

verschillende ondernemersplatforms zijn inmiddels gevraagd om aan te geven waar zij graag 

nadere toelichting op zouden hebben. Mocht u geïnteresseerd zijn om deze bijeenkomst ook bij te 

wonen, dan bent u van harte welkom.  

 

Tot slot 

Wij hopen u hiermee naar uw wens te hebben geïnformeerd over de situatie bij de Omgevingsdienst 

en de dienstverlening die zij voor Midden-Groningen verzorgt. Het eerstvolgende moment dat wij u 

weer informeren over de ODG zal in ieder geval zijn bij de behandeling van het jaarverslag ODG 

2018. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


