
  
 

Ondernemingsraad West Betuwe 

 

 

 
  Behandeld door 

 O. Heusdens   
 

WOR  Bestuurder  OR@WestBetuwe.nl

Postbus 112  Datum 31-03-2020

4191 KH  GELDERMALSEN  

  Pagina 1 van 2

   

 

 
  

Onderwerp: Advies “Beleggen VTH-taken Bouwen”  
 
 
Beste bestuurder, 
 

BEZOEKADRES Kuipershof 2 - 4191 KH Geldermalsen   POSTADRES Postbus 112 - 4190 CC Geldermalsen 
T (0345) 72 88 00 - gemeente@westbetuwe.nl - www.westbetuwe.nl 

Op 26 februari heeft u ons een adviesaanvraag gestuurd voor het stuk “ beleggen VTH-taken Bouwen” bij de 

ODR. Als ondernemingsraad vinden wij het prettig om al in een vroeg stadium betrokken te worden bij een 

vraagstuk. Wij hebben het al zeer prettig ervaren om mee te praten over de verbeterpunten bij de ODR.  

 

Prestatieafspraken  

Kokx De Voogd heeft opdracht gekregen om de vragen die uit het amendement van de raad kwamen te 

beantwoorden. Vervolgens heeft Kokx De Voogd samen met een afvaardiging van de ODR, de gemeente en OR 

West Betuwe gewerkt om de vragen die uit het amendement naar voren kwamen te beantwoorden. Dit heeft 

uiteindelijk geresulteerd in een tal van prestatieafspraken.  

 

Als OR zijn we blij dat er nu concrete afspraken liggen om de dienstverlening naar de inwoners te verbeteren. 

Helaas hebben wij moeten constateren dat er op dit moment al kleine scheurtjes ontstaan in de afspraken.  

- Het VakKCC van gemeente West Betuwe gaat werken met een belregister van de ODR vanaf 1 maart. 

Dit heeft als doel om sneller en beter te kunnen doorschakelen naar de ODR. 

Tot op heden zijn er geen telefoonlijsten uitgewisseld. Daarbij is er ook nog geen werkproces gemaakt 

over de uitvoering. 

- Gemeente West Betuwe stelt ruimte ter beschikking voor vergunningverleners om op het 

gemeentehuis te werken. Vanuit de gemeente is de wens dat er elke ochtend een plantoetser 

aanwezig is. 

Er komen signalen bij de OR binnen dat de vergunningverleners alleen op het gemeentehuis mogen 

werken wanneer ze afspraken hebben met inwoners. Dit is niet de werkwijze conform de gemaakte 

afspraken. 

 

In de prestatieafspraken missen we ook het deel over het eerste contact met de inwoners die vragen hebben. 

Wanneer inwoners vragen hebben over een product dat de gemeente levert, zoals bv bestemmingplannen, dan 

is er de mogelijkheid om kosteloos een afspraak te maken. De medewerker van de gemeente zorgt dan voor de 

antwoorden op de vragen.  
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Als inwoners vragen hebben waarvoor ze bij de ODR moeten zijn, over bv een bouwvergunning, en hiervoor een 

afspraak maken dan wordt dit in rekening gebracht. Een service die bij de gemeente eerst gratis was en nu 

betaald moet worden. 

 

Wet kwaliteitsborging 

We hebben in ons eerdere advies al aangegeven dat wij vinden dat de gevolgen van de invoering van de wet 

kwaliteitsborging bij deze besluitvorming betrokken moet worden. U geeft aan dat de raad hier geen vragen 

over heeft gesteld en dat dit daarom niet verder is onderzocht.   

De invoering van deze nieuwe wet heeft echter voor de toekomst een grote impact voor het vergunningstraject 

na 2021. De wet maakt een knip in het vergunningstraject tussen “Ruimtelijke afweging ” en “Technische” 

(bouwbesluit) toets voor de vergunningen.  

De Ruimtelijke afweging  blijft ook na 2021 een  taak van de gemeente.   

Onder de ruimtelijk afweging vallen de volgende taken: 

- De Welstand  

- Bestemmingplan toets   

In de stukken wordt gesproken over het terughalen van ca. 20 medewerkers. Met de invoering van deze wet zal 

het aantal terug te halen medewerkers sterk gereduceerd worden tot, naar onze inschatting, slechts 4 

medewerkers. Het uiteindelijk aantal zal berekend moeten worden op basis van de dan geldende 

werkzaamheden. Dit aantal heeft dan ook invloed op de kosten die nodig zijn om de taken in te passen bij West 

Betuwe. We betreuren het dan ook dat deze onomkeerbare ontwikkeling buiten beschouwing is gelaten.  

 

Advies ondernemingsraad 

Als ondernemingsraad zijn we blij dat er stappen worden gemaakt om de dienstverlening te verbeteren naar de 

inwoners. Wij zien dit als een zeer positieve verandering. Bij de herindeling heeft het bestuurder immers de 

inwoners toegezegd dat de nieuwe gemeente “Dichtbij en op maat” gaat toepassen”. 

Het bovenstaande in overweging genomen, blijft de ondernemingsraad van mening dat we groot en capabel 

genoeg zijn om de taken terug te halen naar de gemeente. Het in eigen huis kunnen organiseren van taken was  

en blijft een van de belangrijkste redenen om te fuseren. 

In onze overwegingen hebben wij ook de nieuwe wet Kwaliteitsborging meegenomen die per 1-01-2021 ingaat. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Oscar Heusdens 

Voorzitter Ondernemingsraad West Betuwe  

 

 


