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Adviesaanvraag beleggen VTH-taken

Beste leden van de Ondernemingsraad ,

Eind 2018 heeft de Bijzondere Ondernemingsraad West Betuwe een advies uitgebracht 
over het beleggen van de vergunningverlenings-, toezichthoudende en handhaven taken 
op het gebied van bouwen en wonen (de VTH-taken). Mede naar aanleiding van dit advies 
heeft de Stuurgroep West Betuwe besloten geen definitief standpunt in te nemen over de 
VTH-taken en dit over te laten aan het nieuwe college van B&W van West Betuwe. Aan 
Deloitte zou gevraagd worden daartoe nog een nader onderzoek uit te voeren. Het West 
Betuwe Beraad heeft dit standpunt van de Stuurgroep onderschreven.

In de overlegvergaderingen in 2019 is de voortgang van de opdrachtverlening aan 
Deloitte en de uitvoering van hun opdracht aan de orde geweest. De onderzoeken naar 
de ontvlechtingskosten en de organisatorische gevolgen van het beleggen van de VTH-
taken bij de gemeente West Betuwe of de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) zijn 
afgerond. Op basis van de onderzoeksresultaten is een college- en raadsvoorstel 
opgesteld.

Het voorgenomen besluit van het college wordt op grond van artikel 25 van de Wet op de 
Ondernemingsraad aan jullie raad ter advies voorgelegd. De strekking van het 
voorgenomen besluit van B&W is dat de VTH-taken op het gebied van bouwen en wonen 
worden belegd bij de Omgevingsdienst Rivierenland.

De voornaamste overwegingen voor B&W, die verwoord zijn in het raadsvoorstel, zijn:
1. Lagere incidentele ontvlechtingskosten bij het van beleggen van de VTH-taken bij de 

ODR
2. Lagere structurele personele lasten bij het beleggen van de VTH-taken bij de ODR
3. Het opbouwen van een eigen VTH-organisatie is in de huidige arbeidsmarkt 

problematisch
4. Kwetsbaarheid eigen VTH-organisatie.
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In de brief van adviesbureau Atim aan de BOR (d.d. 5 maart 2019) wordt nadrukkelijk 
bepleit dat bij het bepalen van de ontvlechtingskosten het moet gaan om de feitelijke 
schade die niet vermijdbaar is. Naar de mening van Atim staat het bereikte 
onderhandelingsresultaat daar te ver van af. Uitgaande van de rapportages van Deloitte 
is B&W van mening dat dit met name betrekking heeft op de omvang van de personele 
frictie. Over de afbouw van de overhead en de overige incidentele kosten stelt Deloitte in 
haar rapport over de ontvlechtingskosten dat, mede gelet op jurisprudentie, de in het 
bereikte onderhandelingsresultaat opgenomen bedragen hen niet onredelijk voorkomt. 
Ten aanzien van de personele frictiekosten deelt Deloitte de opvatting van Atim dat die 
meer dan nu het geval is gebaseerd moet worden op het daadwerkelijke aantal 
medewerkers dat overgaat van de ODR naar de gemeente West Betuwe. Dit betekent 
volgens B&W dat, indien de VTH-taken belegd zouden worden bij de gemeente, over de 
wijze waarop medewerkers die overstappen in mindering moeten worden gebracht op de 
ontvlechtingskosten nadere afspraken moeten worden gemaakt met de ODR.
Overigens is B&W van mening dat de ook dan resterende ontvlechtingskosten (eventueel 
met een lagere personele frictie) nog hoog is en mede een argument om de VTH-taken te 
beleggen bij de ODR.

Dit voorgenomen besluit heeft personele gevolgen voor de organisatie van West Betuwe. 
De in de detailstructuur West Betuwe opgenomen functies voor de uitvoering van de VTH-
taken worden overgedragen naar de ODR. Het betreft 3 functies en 2 medewerkers (voor 
een van de functies is een vacature).

Na besluitvorming door de gemeenteraad West Betuwe op 22 oktober 2019 worden de 
definitieve afspraken met de ODR gemaakt voor de overdracht van de taken, de 
overname van de medewerkers en de daarmee gemoeide kosten.
Om tijdig het advies van de Ondernemingsraad kenbaar te kunnen maken aan de 
gemeenteraad is met de OR afgesproken dat de betreffende stukken tegelijkertijd met 
het agenderen voor de vergadering van B&W van 10 september worden verzonden naar 
de Ondernemingsraad. Indien de bespreking in B&W nog aanleiding geeft om de stukken 
aan te passen dan wordt de Ondernemingsraad daar vanzelfsprekend over geïnformeerd 
en wordt de definitieve adviesaanvraag verstuurd.
Op 9 september is er een overleg gepland van de WOR-bestuurder en de 
verantwoordelijk portefeuillehouder wethouder Goossens over de toegezonden 
adviesaanvraag.

Voor een tijdige toezending van het advies van de Ondernemingsraad aan de 
gemeenteraad ontvang ik het advies graag uiterlijk 16 oktober 2019.

Aan deze adviesaanvraag zijn de volgende stukken toegevoegd:
 collegevoorstel 
 raadsvoorstel
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 de aan het raadsvoorstel toegevoegde bijlagen (waaronder de rapportages van Deloitte inzake de 

ontvlechtingskosten en de organisatorische gevolgen)

Met vriendelijke groet,

Karen Coesmans
WOR-bestuurder


