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E. Goossens
-Stand van zaken ontvlechtingsonderzoek VTH-taken

Onderwerp
Stand van zaken onderzoek taken op het gebied van vergunningverlening, handhaving en
toezicht (VTH-taken) door Deloitte advies.
Inleiding
In december 2018 heeft de Stuurgroep West Betuwe het West Betuwe Beraad
geïnformeerd over haar standpunt met betrekking tot het beleggen van de VTH-taken bij
de gemeente West Betuwe of bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). De stuurgroep
heeft daarin aangegeven dat zij van mening zijn dat, gelet op de bestuurlijke en politieke
betekenis van het te nemen besluit, de besluitvorming over gelaten moet worden aan het
nieuwe college van B&W. In deze brief wordt ook voorgesteld om een onafhankelijk
advies over de ontvlechtingskosten te vragen aan Deloitte.
Stand van zaken
In het college van B&W is uitgebreid gesproken over de opdrachtformulering aan
Deloitte. Op 12 maart heeft B&W besloten over een offerte uitvraag aan Deloitte Advies.
Deze richt zich op zowel de ontvlechtingskosten van de VTH-taken als het op hoofdlijnen
in beeld brengen van de organisatorische en juridische gevolgen. De BOR is tussentijds
geïnformeerd over de voortgang van de offerte uitvraag.
Op dinsdag 2 april is de offerte van Deloitte ontvangen. Na overleg met de
portefeuillehouder is besloten in te stemmen met de offerte. In overleg met Deloitte
wordt het onderdeel in beeld brengen van de organisatorische gevolgen nog nader wordt
uitgewerkt. Hierover is met Deloitte contact geweest en afgesproken dat hiervoor op
basis van de beschikbare bronnen (onder meer het eerder uitgevoerde onderzoek van
Lysias) een quick scan wordt gemaakt. Deze wordt vervolgens in een inhoudelijke sessie
met de gemeente nader uitgediept. Op basis daarvan stelt Deloitte haar uiteindelijke
advies op het onderdeel organisatorische gevolgen op.
Voor het onafhankelijke advies op de ontvlechtingskosten baseert Deloitte zich op het
opgestelde rapport van Lysias, het advies van de BOR inclusief de nadere onderbouwing
van het bureau ATIM en het bereikte onderhandelingsresultaat van de Stuurgroep West
Betuwe met de ODR.
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Vervolg
De advisering van Deloitte zal niet eerder dan in de tweede helft van mei kunnen worden
afgerond. Na bespreking in het college wordt het advies gepresenteerd aan de raad. Het
voorstel van het college wordt voorgelegd in de raad van september, daarna neemt het
college een definitief besluit.
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