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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 18 april 2018 Datum: 7 maart 2018 

Agendapunt: 05 Datum DB-besluit: 23 maart 2018 

Aantal bijlagen: 3   

Onderwerp: Voortgang uitvoering actieplan Huis op Orde 

 

 
 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 
In 2015 is gestart met de uitvoering van het actieplan Huis op Orde. Op 13 juli 2016 werd een 

voortgangsrapportage aan uw bestuur voorgelegd en werd aangegeven hoe de verdere planning en 

uitvoering van het actieplan in de rest van 2016 en in 2017 zou plaatsvinden. 

Aan uw bestuur is op 15 december 2017 toegezegd, dat in de eerstvolgende vergadering de stand 

van zaken met betrekking tot de uitvoering van het actieplan aan de orde zou komen. Door middel 

van dit voorstel wordt daaraan gevolg gegeven en wordt een voorstel gedaan met betrekking tot 

de afronding van de programmatische aanpak van het actieplan Huis op Orde.      

 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 
Voorgesteld wordt: 
a. de programmatische aanpak van het actieplan Huis op Orde te beëindigen omdat alle nog 

openstaande acties in lopende trajecten zijn ondergebracht; 

b. de besluitvorming over de financiële afwikkeling van de nog lopende actiepunten mee te nemen 

bij het vaststellen van de jaarrekening 2017. 

 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 

De aanleiding is de toezegging in het actieplan Huis op Orde om periodiek het algemeen bestuur 
van de OMWB op de hoogte te stellen van de voortgang in de uitvoering van de acties van dat ac-
tieplan. 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 
Het doel van het voorstel is om de besluitvorming af te ronden ten aanzien van de programmati-

sche uitvoering van het actieplan Huis op Orde. 
 

WAT IS ER GEDAAN? 

 
Op 23 september 2015 werd door uw bestuur het Actieplan Huis op Orde vastgesteld en een bud-

get beschikbaar gesteld om de uitvoering van de eerste fase van het actieplan op te pakken.  

Op 13 juli 2016 werd in uw bestuur een voortgangsrapportage besproken en werd geconcludeerd 

dat de eerste fase van het actieplan op enkele kleine onderdelen na volledig was uitgevoerd. Voor 

de uitvoering van de daarop volgende fases 2. en 3. werd wederom een budget beschikbaar ge-

steld. 

Het actieplan kende een doorlooptijd van medio september 2015 tot en met eind 2017.  

Omdat die doorlooptijd is verstreken is op 15 december 2017 aan uw bestuur toegezegd om in de 

eerstvolgende vergadering in 2018 de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering aan de 

orde te stellen. 

In bijgevoegde notitie is de stand van zaken uiteengezet. In een bij deze notitie behorende bijlage 

is van alle acties de status grafisch weergegeven. Zoals bekend bestond het actieplan uit een acht-

tal actielijnen. Binnen die actielijnen waren de acties zelf fasegewijs ingedeeld.
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Bij het opstellen van de notitie is er voor gekozen om de verantwoording per actielijn te laten 

plaatsvinden. Bij iedere actielijn zijn de acties uit het actieplan opgenomen, is aangegeven wat de 

stand van zaken ten aanzien van de uitvoering van die acties is en is vermeld welke budgetten 

naar verwachting nog nodig zijn om de uitvoering van het actieplan volledig af te ronden.  

 

Voor de inhoudelijke weergave van de uitvoeringsstatus van het actieplan wordt naar de notitie 

verwezen. In dit voorstel wordt ingegaan op de onderdelen, die nog niet zijn afgerond en waar 

bestuurlijke besluitvorming gewenst c.q. noodzakelijk is. 

 

In de notitie is met name geconstateerd, dat de nog openstaande aandachtspunten een directe 

relatie hebben met de doelstellingen van de fases 2. en 3. van het plan, te weten het verder uit-

bouwen van de toegevoegde waarde van de OMWB voor de deelnemers en het toekomstbestendig 

maken van de OMWB. 

Vervolgens rijst de vraag of die aandachtspunten binnen het kader van het actieplan moeten wor-

den uitgevoerd of dat ze zijn verankerd in het “normale” verbeterprogramma van de OMWB. Op die 

vraag zal hierna worden ingegaan. Het gaat hierbij om de volgende onderdelen. 

 

Managementinformatiesystemen. 

Bij de start van het actieplan was al duidelijk, dat de huidige geautomatiseerde systemen van de 

OMWB ontoereikend zijn om ten behoeve van het management alle informatie te genereren, die 

toereikend is om de sturing optimaal te kunnen verrichten. Om die reden zijn in het actieplan bij 

actielijn 2 ook nadrukkelijk een aantal acties opgenomen om die systemen aan te passen dan wel 

te vernieuwen. Uit onderzoek is gebleken, dat het aanpassen van de bestaande systemen niet zal 

leiden tot adequate managementinformatie. 

Er zullen nieuwe systemen aangeschaft moeten worden, die daar wel in kunnen voorzien. In een 

bijlage behorende bij dit voorstel is grafisch in beeld gebracht hoe de ICT-infrastructuur voor de 

OMWB er in de toekomst uit moet zien. Deze structuur wordt op dit moment verder uitgewerkt en 

in 2018 en 2019 zullen met inachtneming van de wet- en regelgeving in het kader van inkoop en 

aanbesteding de vereiste ICT-systemen worden aangeschaft. 

In de bestaande situatie mag niet worden afgeleid, dat op dit moment totaal geen managementin-

formatie uit de systemen kan worden gehaald. De middelen die in 2015 en 2016 beschikbaar zijn 

gesteld voor het uitvoeren van de acties in het kader van het actieplan Huis op Orde zijn deels 

besteed aan het aanbrengen van verbeteringen aan de bestaande systemen om die systemen in  

ieder geval tot 1 januari 2019 te kunnen blijven gebruiken. Ook middelen uit het ICT-budget, dat 

jaarlijks in de begroting is opgenomen zijn daarvoor aangewend. 

Duidelijk is, dat het aanpassen/vernieuwen van de ICT-systemen voldoende aandacht heeft binnen 

de organisatie en dat een programmatische aanpak vanuit het actieplan “Huis op Orde” voor dit 

onderdeel niet meer noodzakelijk is. 

 

Uitwerking Bor en MWB-norm. 

Op 15 december 2017 zijn door uw bestuur besluiten genomen over de uitvoering van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) en de introductie van de MWB-norm. 

In beide gevallen heeft u ingestemd met de door ons aangeboden voorstellen. De verdere uitwer-

king van deze besluitvorming is in gang gezet en zal in 2018 zijn beslag krijgen. 

Wij hebben geconstateerd, dat een vlotte en gedragen implementatie van deze twee onderwerpen 

cruciaal is voor zowel de doelstelling van fase 2 (het bieden van meerwaarde) als fase 3 (het toe-

komstbestendig worden) van het actieplan. In die zin is er wel een relatie met het actieplan. De 

uitwerking van de onderwerpen zelf heeft echter een eigen dynamiek en is binnen de OMWB al op 

voldoende wijze belegd, zodat ook hier een verdere programmatische ondersteuning vanuit het 

actieplan niet meer nodig is. 
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Bestuurlijke betrokkenheid deelnemers. 

In de acties 58. en 69. zijn maatregelen voorgesteld om de leden van ons bestuur een rol te geven 

bij het betrekken van de bestuurders van de individuele deelnemers bij de besluitvorming binnen 

de OMWB. In 2016 en 2017 hebben de bestuurlijke gesprekken plaatsgevonden zoals omschreven 

in actie 58. In de laatste vergadering van uw bestuur werd nog door een lid van dat bestuur opge-

merkt dat hij die gesprekken zinvol en voor herhaling vatbaar vond. 

Aangezien de huidige bestuursperiode in maart 2018 bij de gemeenteraadsverkiezingen ten einde 

loopt en door de nieuwe raden hernieuwd bestuurders aangewezen moeten worden voor een ver-

tegenwoordiging in het bestuur van de OMWB zullen ook daarna de leden van het dagelijks bestuur 

en de voorzitter opnieuw moeten worden benoemd. 

Om die reden hebben wij al eerder besloten om de besluitvorming over het houden van gespreks-

rondes dan wel het op andere wijze bevorderen van de betrokkenheid van de individuele bestuur-

ders bij het werk van de OMWB te laten plaatsvinden nadat de leden van het dagelijks bestuur zijn 

(her)benoemd. Omdat het wellicht voor een aantal bestuurders een allereerste kennismaking zal 

zijn met de OMWB lijkt het ons een prima optie om juist op dat moment aandacht te geven aan die 

bestuurlijke betrokkenheid. 

In overleg met de andere verbonden partijen worden ook al de nodige voorbereidingen getroffen 

om de leden van de “nieuwe” gemeenteraden kennis te laten maken met het werk van de verbon-

den partijen. 

Ook deze acties kunnen en zullen zonder problemen worden uitgevoerd buiten het kader van het 

actieplan Huis op Orde. 

 

Omgevingswet. 

Bij een toekomstbestendige OMWB hoort ongetwijfeld een oriëntatie op de rol van de OMWB bij de 

komst van de Omgevingswet. Ondanks het feit dat de wet pas in 2021 in werking treedt is het van 

groot belang om tijdig voorbereid te zijn op de komst van deze wet gelet op de impact van deze 

algehele stelselherziening voor de wet- en regelgeving, die gaat over de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving. 

De OMWB bereidt zich samen met haar deelnemers voor door middel van pilots, pro-actieve con-

sultaties en het zoeken van de samenwerking. 

Ook al zijn er in het actieplan niet expliciet acties opgenomen die betrekking hebben op de komst 

van de Omgevingswet leek het ons toch raadzaam om in dit verband melding te maken van de 

komst van deze ingrijpende verandering in wet- en regelgeving. 

 

Concluderend kan gesteld worden dat op alle onderdelen die het realiseren van de doelstellingen 

van het actieplan Huis op Orde zouden kunnen frustreren voldoende acties zijn uitgezet en opge-

pakt om deze risico’s te minimaliseren. Vanuit dat oogpunt zijn er dan ook geen redenen om het 

actieplan Huis op Orde als zelfstandig programma te laten voortbestaan. 

 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
Aan de afwikkeling van de nog lopende acties uit het actieplan Huis op Orde zijn financiële gevol-

gen verbonden. Een inschatting van die gevolgen is opgenomen in de bij dit voorstel gevoegde 

notitie. Voorgesteld wordt om de afwikkeling van deze financiële gevolgen mee te nemen bij het 

vaststellen van de jaarrekening 2017. 

 
Begrotingswijziging bijgevoegd?  ja; x nee; 

 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 

Geen vervolgacties noodzakelijk. De uitvoering van de nog openstaande acties is in de organisatie 
geborgd. 
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INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 
Geen specifieke communicatie noodzakelijk. 
 

BIJLAGEN 

 

Bijlage 1 : Notitie Stand van zaken Huis op Orde; 
Bijlage 2 : Statusoverzicht acties actieplan Huis op Orde 
Bijlage 3 : Grafische voorstelling ICT-architectuur. 


