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Aanbiedingsformulier voor AB 
 

Bijlage bij agendapunt 12 

Datum  6 mei 2019 

Onderwerp Voortgang Strategienota –  
pijler ontwikkeling van de dienst 

Verseon:  2019058694 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Ter besluitvorming 

Toelichting door Marlies Krul-Seen  

Bijlagen Voortgangsrapportage Strategienota – Pijler Ontwikkeling van de dienst  

 
Besluitpunten bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de Voortgangsrapportage 
Strategienota – Pijler Ontwikkeling van de dienst. 
 
Aanleiding en samenvatting 
De Strategienota is vormgegeven in nauwe samenwerking met de eigenaren van de 
Omgevingsdienst en vastgesteld in het algemeen bestuur op 29 januari 2018. De strategie is 
gericht op het versterken van de onderlinge samenwerking, verbeteren van de bedrijfsvoering 
en financiële positie van de dienst en het oppakken van enkele grote inhoudelijke thema’s. In 
de Strategienota is deze koers op hoofdlijnen beschreven en gebundeld in 7 speerpunten. Elk 
speerpunt wordt de komende jaren vormgegeven door het uitvoeren van actiepunten door de 
dienst en haar eigenaren. 
 
(Wettelijk) kader 
Niet van toepassing 
 

Oplossingsrichtingen  
De uitvoering van de Strategienota gebeurt onder verantwoordelijkheid van het MT van de 
dienst, dat hierover regelmatig rapporteert aan het DB en AB.  
Omdat de speerpunten en actiepunten zeer verschillend van karakter zijn, is de rapportage aan 
het bestuur gebundeld volgens 3 pijlers: 

• Pijler Omgevingswet (Programmaplan Omgevingswet 2019, separaat ter kennisname 
aangeboden in het DB van 8 april 2019) 

• Pijler Duurzaamheid en energie (Programmaplan duurzaamheid 2019, separaat ter 
kennisname aangeboden in het DB van 8 april 2019) 

• Pijler Ontwikkeling van de dienst (bundeling van 5 speerpunten) 
 
In deze rapportage is de voorgang van de Pijler Ontwikkeling van de dienst weergegeven. 
Hierbij is tevens een koppeling gemaakt met de 100-dagennotitie van Marlies Krul-Seen. In 
overleg met de ambtelijke adviesgroepen is besloten de rapportage een maal per jaar op 
bestuurlijk niveau te bespreken.  
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Conclusie 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd kennis te nemen van de Voortgangsrapportage 
Strategienota – Pijler Ontwikkeling van de dienst. 
 
Aldus kennisgenomen in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 mei 2019. 
 
de voorzitter,      de secretaris,  
 
 
 
 
Y. Peters-Adrian    M.E. Krul-Seen 


