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agenda AB OddV  
 

Leden: André van de Burgwal (vervanger dhr. A. van Dijk, Barneveld), Anne Janssen 

(Wageningen), Lex Hoefsloot (vice-voorzitter, Ede), Izaäk van Ekeren (Scherpenzeel), 

Wim Oosterwijk (Nijkerk), Johan Burgers (controller OddV) 

Agendalid: Jan van der Meer (Provincie) 

Van: Henk-Jan Baakman 

Datum: 29-10-2020 

Tijd: 09.00-10.00 uur 

Locatie: MS Teams 

  bijlage 
nr. 

tijd: 

1 Opening en Mededelingen:  09.00 

1a Aanwijzen van technisch voorzitter: 

I.v.m. het terugtreden van de huidige voorzitter van het AB, de heer Asje van 

Dijk moet er opnieuw een formele voorzitter van het AB moet worden 

gekozen. Eén lid dient vooralsnog de rol op te nemen van technisch voorzitter.  

 

  

1b Kiezen voorzitter Algemeen bestuur: 

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) kiest het AB zelf een 

voorzitter uit hun midden. Deze zal tevens voorzitter van het DB zijn. 

 

  

1c Kiezen lid Dagelijks bestuur: 

Afhankelijk van het besluit op 1b kiest het AB nog enkele DB-leden. 

  

    

1d Conceptverslag AB 25-06-2020 1d  

    

1e Stand van zaken proces verbeteren van toezicht en handhaving 

complexe bedrijven 

 

  

 Ter informatie:   

 --   

2 Besluitvormend, bespreekstukken:   

2a Tweede Bestuursrapportage OddV 2020: 

Toelichting: 

Deze rapportage informeert u financieel en inhoudelijk over de prestaties van 

Omgevingsdienst De Vallei (OddV). Conform besluit maken wij twee maal per 

jaar een bestuursrapportage. Dit gebeurt op 1 mei en op 1 september, met 

een doorkijk naar het te verwachten jaarrekeningresultaat 2020. 2020 is een 

bijzonder jaar. We hebben in de eerste periode minder milieu toezicht, 

handhaving en bezwaar en beroep uitgevoerd. De vrijkomende capaciteit is 

bij veel gemeenten ingezet voor Corona gerelateerde werkzaamheden. Aan de 

bouw kant is de hoeveelheid aanvragen ongekend hoog. Ook hebben we te 

maken met een beperkt efficiency verlies als gevolg van de Corona situatie.  

We hebben afgesproken dat we de minder uitgevoerde milieu controles niet 

gaan inhalen, maar dat de vastgestelde budgetten maatgevend zijn voor de 

productie over 2020. Dit betekent dat we binnen het afgesproken budget 

deels andere of minder producten leveren. Sterk vraag gestuurde producten 

zoals bouwaanvragen vallen hier buiten.  

 

Gewenst besluit: 

De Tweede Bestuursrapportage 2020 vast te stellen. 

 

2a  

3 Besluitvormend, hamerstukken:   

3a Controleprotocol/normenkader: 

Toelichting: 

Ter voorbereiding en ondersteuning van de uitvoering van de 

3a  
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accountantscontrole op de jaarrekening moet het Algemeen Bestuur een 

aantal zaken nader regelen, hetgeen op hoofdlijnen plaatsvindt in dit 

controleprotocol, dat is gebaseerd op het VNG model controleprotocol voor 

gemeenten.  

Object van controle in dit protocol zijn de jaarcijfers 2020 van de 

Omgevingsdienst de Vallei (OddV) en daarmede tevens het financieel beheer 

zoals uitgeoefend door of namens het Dagelijks Bestuur van de OddV. 

 

Gewenst besluit: 

Instemmen met het controleprotocol jaarrekening 2020 

 

4 Rondvraag en sluiting  09.50 

 


