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Aanbiedingsformulier voor AB 
 

Bijlage bij agendapunt 7 

Datum  10 februari 2020 

Onderwerp Nota Planning & Control 2020 – 2023 Kenmerk:  2020000269 

Vertrouwelijk  Nee 

Doel van agendering Besluitvormend 

Toelichting door Marlies Krul  

Bijlagen Geactualiseerde Nota Planning & Control 2020 – 2023 

 
Besluitpunten bestuur 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de geactualiseerde Nota Planning & Control 2020 – 
2023 vast te stellen. 
 
Aanleiding en samenvatting 
De huidige nota is vastgesteld op 5 november 2018 voor de periode 2020-2023. Deze nota is 
een ontwikkelnota; de omgevingsdienst is nog volop in ontwikkeling en ook de wetgeving zal 
naar verwachting de komende jaren ingrijpend veranderen. Ook zijn bepaalde veranderingen 
nu nog niet ver genoeg uitgedacht, bestuurlijk verkend en afgestemd met de deelnemers om al 
te kunnen worden ingevoerd. Hierdoor is herziening of aanvullingen van bepaalde onderdelen 
van de Nota P&C noodzakelijk. Alles met als doel de transparantie en de flexibiliteit verder te 
verbeteren maar ook zekerheid te bieden voor de (financiële) huishouding van de dienst.  
 
(Wettelijk) kader 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst West-Holland. 
 

Toelichting 
In deze Nota Planning en Control is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de 
vorige nota die hieronder worden aangegeven.  
 
1. Vaststellen formatie 
In de initiële nota werd de formatie jaarlijks vastgesteld in het algemeen bestuur van februari, 
gelijktijdig met de Kadernota (t+1) op basis van het dienstplan van het jaar ervoor en de norm 
productieve uren. In de geactualiseerde nota wordt de formatie jaarlijks vastgesteld in het 
algemeen bestuur van mei gelijktijdig met en op basis van de begroting van het betreffende 
jaar. Zodoende komt de formatie beter overeen met de verwachte ureninzet van dat jaar.  
 
2. Bestuurlijke rapportage 
De frequentie van de bestuurlijke rapportage is verlaagd naar eenmaal per jaar. De rapportage 
heeft betrekking op de eerste zes maanden. Door het opstellen van een bestuurlijke 
rapportage over zes maanden worden deelnemers beter in de gelegenheid gesteld om 
tussentijds bij te sturen. 
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3. Opslag uurtarief Provincie Zuid-Holland 
De extra kosten die het gevolg zijn van afwijkende arbeidsvoorwaarden van ex-
provinciemedewerkers worden met de provincie apart verrekend door een toeslag op het 
standaard uurtarief aan de provincie door te berekenen. Deze toeslag komt te vervallen per 1 
januari 2021, aangezien de provincie de extra kosten eenmalig afkoopt conform het besluit van 
het algemeen bestuur van 4 november 2019. De Provincie Zuid-Holland heeft dan hetzelfde 
tarief als de deelnemende gemeenten.  
 
Conclusie 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd de geactualiseerde Nota Planning & Control 2020 – 
2023 vast te stellen. 
 
Ingestemd in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 februari 2020, 
 
de voorzitter,      de secretaris, 
 
 
 
 

Y. Peters-Adrian     M.E. Krul-Seen 


