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Onderwerp

Besluitvormingsproces ontvlechting ODR

Aan het WBB,

ln het afgelopen jaar heeft de

stuurgroep meerdere keren met U gesproken over de

ontvlechting van de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving) bij de ODR. ln die
gesprekken was er veel discussie en werden verschillende standpunten ingenomen over het
wel of niet terughalen van de VTH-taken. Ook de BOR (Bijzondere Ondernemingsraad) is
nadrukkelijk betrokken bij dit onderwerp.
Recent heeft de stuurgroep West Betuwe een nieuwe denklijn kenbaar gemaakt aan het WBB
en de BOR. De voornaamste overwegingen van de stuurgroep om de VTH-taken (in afwijking
van een eerder besluit) toch bij de ODR onder te brengen waren: dat de kwaliteit van de
dienstverlening door de ODR vergelijkbaar is met de kwaliteit indien we het in eigen huis uit
voeren en de hoogte van de ontvlechtingskosten.

ln het WBB is de gewijzigde denklijn van de stuurgroep uitgebreid besproken en ook in deze
vergadering waren er vanuit het WBB verschillende standpunten. De stuurgroep heeft in haar
vergadering van 4 december het belang van het onderwerp en de zorgvuldigheid van het
besluitvormingsproces benadrukt. Gelet op de bestuurlijke en politieke betekenis van het te
nemen besluit heeft de stuurgroep gemeend de besluitvorming over te moeten laten aan het
nieuwe college van B&W in samenspraak met de gemeenteraad.
Ter voorbereiding op die besluitvorming heeft de stuurgroep besloten aan het
accountantskantoor Deloitte de vraag voor te leggen om op basis van de drie beschikbare
financiële stukken (rapport Lysias, onderhandelingsresultaat stuurgroep en notitie Atim) een
onafhankelijk advies uit te brengen over de ontvlechtingskosten.
De stuurgroep gaat ervan uit u hiermee voldoende
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