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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 12 oktober 2018  Datum: 14 september 2018 

Agendapunt: 05 Datum DB-besluit: 19 september 2018  

Aantal bijlagen: 8   

Onderwerp: Gemeenschappelijk Uitvoeringskader MWB (GUK) en uitgangspunten pro-

grammering 2019. 

 
 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 
Het Algemeen Bestuur heeft op 4 juli 2018 het voorstel met betrekking tot het Gemeenschappelijk 
Uitvoeringskader (GUK) als een voorgenomen besluit vastgesteld. 
 
Dat heeft het Algemeen Bestuur ook gedaan met betrekking tot het voorstel Uitgangspunten Pro-
grammering. 

 
Het AB heeft de directeur van de OMWB opgedragen om actief te investeren in het verwerven van 
draagvlak onder de deelnemers voor het aanvaarden van beide voorstellen en daartoe actie te 
ondernemen. Waardoor het Algemeen Bestuur in zijn vergadering van 12 oktober 2018 een defini-
tief besluit kan nemen. 
 
In de periode van 5 juli tot 15 september zijn diverse activiteiten ondernomen voor het verwerven 

van noodzakelijk draagvlak. Die worden hieronder nader toegelicht. 

 
 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de op 4 juli 2018 voorgenomen besluiten ten aanzien 
van het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader (GUK) en de Uitgangspunten Programmering ‘om te 
zetten’ in definitieve besluiten. Dit conform de voorstellen zoals die op 4 juli 2018 ter besluitvor-
ming zijn aangeboden. 
 
Notabene: de bestuursvoorstellen met de daarbij behorende bijlagen, die hebben geleid tot de 

voorgenomen besluiten van 4 juli 2018, zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd. Aan het slot van 
dit voorstel zijn deze bijlagen opgesomd. 
 
 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
Op 4 juli 2018 heeft het AB besloten om een voorgenomen besluit te nemen ten aanzien van het 
Gemeenschappelijk Uitvoeringskader en de Uitgangspunten Programmering OMWB. 
Ook is in die vergadering een opdracht gegeven aan de directeur van de OMWB om actief te inves-
teren in het creëren van een breed draagvlak voor beide voorstellen. 
 

Op 5 juli 2018 heeft de directeur van de OMWB aan alle deelnemers gevraagd om eventuele vra-
gen, wensen en/of opmerkingen met betrekking tot beide voorgenomen besluiten voor 29 augustus 
2018 kenbaar te maken. 
Van deze mogelijkheid hebben 13 deelnemers gebruik gemaakt. 
Van deze 13 deelnemers hebben er 3 aangegeven dat ingestemd wordt met het GUK. 
De overige 10 deelnemers hebben vragen gesteld en/of opmerkingen gemaakt over het GUK en de 
uitgangspunten voor de programmering 2019. 

 
De door 10 deelnemers gestelde vragen en gemaakte opmerkingen zijn van een memorie van ant-
woord voorzien. Deze memorie van antwoord is, evenals een overzicht van de gestelde vragen, als 
een bijlage bij dit voorstel gevoegd. 
 
De memorie van antwoord is op 6 september 2018 aan de (ambtelijke) deelnemers gezonden. 
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Aansluitend heeft op 14 september 2018 een bijeenkomst van het Ambtelijk Overleg van de deel-

nemers plaatsgevonden, waarin de memorie van antwoord van 6 september 2018 is besproken. 
 
Tijdens de bijeenkomst waren 20 van de 28 deelnemers aanwezig. 
 
Voor de op 14 september afwezige deelnemers is een tweede, extra bijeenkomst gehouden op 20 
september. Daarbij waren 3 vertegenwoordigers aanwezig. 
 

Met de 5 overige deelnemers is er een telefonische afspraak/gesprek geweest tussen betrokkenen 
en de directeur van de OMWB. 

 
De conclusie in het AO op 14 september is dat de uitgangspunten voor het GUK worden onder-
schreven. 
 

Door een aantal deelnemers is een aantal suggesties gedaan voor de nadere uitwerking van het 
GUK in de jaarlijkse werkplannen. De OMWB zal die suggesties verwerken in de werkplannen. 
 
Wellicht ten overvloede kan met betrekking tot het GUK, en de daarbij behorende documenten 
Omgevingsanalyse en Risicomatrix MWB, nog het volgende worden opgemerkt. 
 
De OMWB heeft in 2018 drie maal een Ambtelijk Overleg georganiseerd, te weten, op 6 maart, 11 

april en 7 juni 2018. 
In deze 3 bijeenkomsten is expliciet gesproken over de Omgevingsanalyse, het GUK, de Program-
mering en de Risicomatrix MWB.  

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid heeft op verzoek van het AO 2 maal een 
toelichting gegeven op de aanpak risicogericht werken in relatie tot Omgevingsanalyse en GUK. 
Op verzoek van het AO heeft een delegatie van de deelnemers op 14 mei 2018 met de OMWB 
overleg gevoerd over opzet en inrichting van de risicomatrix. 

 
De concept documenten zijn naar aanleiding van de diverse vergaderingen van het AO aange-
past/aangevuld.  
 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 
Zie het bestuursvoorstel GUK en Programmering waarover op 4 juli 2018 door het AB een voorge-
nomen besluit is vastgesteld. 
 

 

WAT IS ER GEDAAN? 

 
Zie hierboven onder “wat is de aanleiding”. 
 

 

 
WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
 
Begrotingswijziging bijgevoegd?  ja; X nee; 

 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 

Zie het bestuursvoorstel GUK van 4 juli 2018: na een definitief besluit wordt het Gemeenschappe-
lijk Uitvoeringskader (GUK) ter bekrachtiging aangeboden aan de 27 colleges van b en w. 
 
 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 
Zie hierboven 
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BIJLAGEN 

 
05.2 AB-voorstel GUK van 4 juli 2018; 
05.3 Gemeenschappelijk Uitvoeringskader (was bijlage bij voorstel van 4 juli 2018); 
05.4 Omgevingsanalyse OMWB (was bijlage bij voorstel van 4 juli 2018); 
05.5 Samenhang in uitvoering taken OWMB (was bijlage bij voorstel van 4 juli 2018); 

05.6 Vragen GUK en programmering; 
05.7 Memorie van antwoord vragen GUK; 
05.8 AB-voorstel programmering 4 juli 2018; 
05.9 Uitgangspunten programmering 2019 (was bijlage bij voorstel van 4 juli 2018). 


