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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 18 april 2018 Datum: 23 maart 2018 

Agendapunt: 06 Datum DB-besluit: 23 maart 2018 

Aantal bijlagen: 1   

Onderwerp: Verantwoording programma Collectieve Taken 2017 

 

 
 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 
Op 14 december 2016 werd door uw bestuur het programma vastgesteld voor het uitvoeren van de 
collectieve taken in 2017. Dit programma is in 2017 uitgevoerd. De verantwoording daarvan treft u 
aan in bijgevoegd verantwoordingsverslag. 
 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 
Voorgesteld wordt: 
a. kennis te nemen van het Verantwoordingsverslag op de uitvoering van het programma Collec-

tieve Taken 2017. 
 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
Bij de start van de Omgevingsdienst in 2013 is afgesproken, dat een budget van circa 1,3 miljoen 

beschikbaar is voor het uitvoeren van collectieve taken. Vanuit die collectieve taak wordt inhoud en 

vorm gegeven aan de uitvoering van thema’s met een collectief karaker. De organisatie van deze 
uitvoering ligt in handen van de OMWB. 
Het programma collectieve taken wordt door uw bestuur vastgesteld. Die vaststelling vindt plaats 
in de maand december van het jaar voorafgaande aan het uitvoeringsjaar. 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 
Collectieve taken betreft taken en werkzaamheden die noodzakelijk en van belang zijn voor alle 
deelnemers in de OMWB. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de klachtendienst integraal 
onderdeel (een wezenlijk onderdeel zelfs) uitmaakt van het programma collectieve taken. Door het 
uitvoeren van het programma Collectieve Taken wordt beoogd een efficiënte en effectieve uitvoe-

ring van werkzaamheden die in het belang zijn van alle deelnemers van de OMWB. 
 

WAT IS ER GEDAAN? 

 
De uitvoering heeft overeenkomstig het programma plaatsgevonden. De verantwoording van deze 

uitvoering is opgenomen in de bij dit voorstel gevoegd verantwoordingsverslag. 
De opbouw van dit verantwoordingsverslag sluit aan bij het vastgestelde uitvoeringsprogramma. 
Voor de inhoudelijke verantwoording wordt naar dit verslag verwezen. 
 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
Budgettair is de besteding binnen de begroting van de collectieve taken gebleven (zie hoofdstuk 8 
van het verantwoordingsverslag). Dit financiële resultaat zal worden meegenomen in de jaarreke-
ning voor 2017. 
 
Begrotingswijziging bijgevoegd?  ja; X nee; 

 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 
Er is geen vervolgtraject op de besluitvorming. 
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INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 

Het verantwoordingsverslag zal openbaar worden gemaakt nadat het verslag ter kennis is gebracht 
van uw bestuur. 
 

BIJLAGEN 

 
Bijlage 1 : Verantwoording programma Collectieve Taken 2017. 


