
 

 

   
 

Raadsvoorstel 
Datum vergadering : 21 april 2020 

Voorstelnummer : 2020/044 

Portefeuillehouder : Ed Goossens 

Bijlage(n) : 1. Rapportage KokxDeVoogd, 2. Uitwerking scenario’s onderzoek Deloitte.  
De bijlagen van het raadsvoorstel van 22 oktober 2019 zijn gekoppeld aan dit 
raadsvoorstel via het raadsinformatiesysteem. 
 

Onderwerp : Beleggen van de VTH-taken bouwen 

   

Onderwerp 

Beleggen van de VTH-taken bouwen (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving)  

 

Beslispunten 

1. Kennis te nemen van de prestatieafspraken op dienstverlening “dichtbij en op maat” tussen de 

gemeente West Betuwe en de ODR in het rapport van KokxDeVoogd. 

2. Kennis te nemen van de nadere onderbouwing over het percentage van de formatie van de ODR 

dat mogelijk terug zou komen naar de gemeente in het rapport van KokxDeVoogd. 

3. De VTH-taken bouwen met ingang van 1 januari 2021 te beleggen bij de ODR.  

4. De extra (structurele) kosten voor het beleggen van de VTH-taken bouwen bij de ODR van 463.000 

euro voor een bedrag van 233.000 euro te dekken uit de huidige personeelskosten. De resterende 

kosten van 230.000 euro op te nemen in de meerjarenbegroting. 

5. De extra (structurele) kosten voor het aanstellen van een accounthouder binnen de gemeente 

West Betuwe van 70.000 euro op te nemen in de meerjarenbegroting. 

6. Het college opdracht te geven om dekking te vinden binnen de begroting voor de structurele 

meerkosten van 230.000 euro en 70.000 euro.    

 

Inleiding 

In de aanloop naar de fusie van West Betuwe is in het herindelingsadvies opgenomen dat taken die 

inwoners direct raken indien mogelijk door de gemeente zelf worden uitgevoerd. De VTH-taken 

bouwen zijn taken die inwoners en ondernemers direct raken. Het West Betuwe Beraad en de 

Stuurgroep West Betuwe hebben hier eerder over gesproken.  

Uw gemeenteraad heeft op 22 oktober 2019 een voorstel van het college besproken om de VTH-taken 

bouwen in zijn geheel bij de ODR te beleggen. Uw gemeenteraad heeft daarop via een amendement 

besloten een besluit over het terughalen of overdragen van de VTH-taken bouwen uiterlijk een half jaar 

op te schorten. Uw gemeenteraad vroeg in deze vergadering om nadere informatie op het gebied van: 

1. Formatie. 

2. Dienstverlening.  

3. Prestatieafspraken.  
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Dit amendement sluit aan bij de inspanningen die wij vanaf september 2019 verricht hebben en blijven 

verrichten om de samenwerking tussen ODR en gemeente verder te verbeteren en te optimaliseren. 

Om verdere invulling te geven aan het amendement is het college, onder begeleiding van het bureau 

KokxDeVoogd, in gesprek gegaan met de ODR en zijn concrete afspraken gemaakt over 

dienstverlening en prestatieafspraken. Daarnaast is een nadere onderbouwing opgesteld over het 

percentage van de formatie van de ODR dat mogelijk terug kan komen naar de gemeente.  

 

Besluitgeschiedenis 

 In 2018 heeft de Stuurgroep West Betuwe besloten om de VTH-taken bouwen te beleggen bij 

de gemeente West Betuwe.  

 Op 4 december 2018 heeft de Stuurgroep West Betuwe, na beraadslaging bij het West Betuwe 

Beraad, besloten geen definitief standpunt in te nemen over waar de VTH-taken worden 

belegd en dit over te laten aan het college van de nieuwe gemeente West Betuwe.  

 Op 15 mei 2019 heeft het college opdracht aan Deloitte verstrekt om, in lijn met de brief van 

de Stuurgroep West Betuwe aan het West Betuwe Beraad, een onafhankelijk advies op te 

stellen over de ontvlechtingskosten ODR.  

 Op 20 augustus 2019 heeft het college een aanvullende opdracht aan Deloitte verstrekt om 

een advies op te stellen over de organisatorische en juridische gevolgen van het beleggen van 

de VTH-taken bouwen bij de gemeente West Betuwe of bij de ODR en daarbij de (mogelijke) 

implicaties van de Omgevingswet te betrekken. 

 Op 22 oktober 2019 heeft uw gemeenteraad de resultaten van het onderzoek van Deloitte en 

het voorstel van het college besproken. Uw gemeenteraad heeft daarop per amendement 

besloten: 

1. De VTH-taken van "oud-Lingewaal" per 1 januari 2020 niet over te dragen aan de ODR, de VTH-

taken van "oud-Neerijnen" en "oud-Geldermalsen" worden al door de ODR uitgevoerd. 

2. Het besluit over het bij de ODR onderbrengen of laten van de VTH-taken uiterlijk een half jaar 

op te schorten, waarbij er tenminste onderbouwd inzicht en informatie moet zijn over: 

a) het invullen van de Fte, anders dan een aanname van 30%; 

b) invulling en onderbouwing van de ODR over hun dienstverlening "dichtbij en op maat" 

passend bij het West Betuws Werken; 

c) inzicht in de prestatieafspraken die er tussen gemeente en ODR gemaakt zijn of worden 

over de kwalitatieve uitvoering van de taken. 

3. Naar gelang de uitkomst van bovenstaande een wel of niet zelf uitvoeren van de VTH-taken 

door de gemeente West Betuwe per 1 januari 2021 (of zoveel eerder als mogelijk of later indien 

nodig) te effectueren. 

 

Beoogd effect 

Het op een dusdanige wijze beleggen van de VTH-taken bouwen dat het principe “dichtbij en op maat” 

zo kostenefficiënt mogelijk kan worden uitgevoerd in een organisatie die voldoende robuust is om de 

daarbij behorende activiteiten uit te kunnen voeren. 
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Argumenten 

1.1 Dienstverlening ‘dichtbij en op maat’ voor onze inwoners en ondernemers door prestatieafspraken 

De dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers staat in de prestatieafspraken centraal: 

 De ODR draait voor afspraken op het gemeentehuis in onze avondopenstelling mee. 

 De ODR gaat naar onze inwoners en ondernemers toe voor gesprekken op locatie.  

 Inwoners en ondernemers worden door de gemeente direct doorverbonden met de 

dienstdoende vergunningverlener van de ODR. 

 De ODR geeft proactief informatie aan de aanvrager van een vergunning. 

 Complete vergunningsaanvragen (passend en in het bestemmingsplan en akkoord 

welstandbeleid) worden binnen 3 weken afgehandeld. 

 Geen overschrijding van termijnen. 

 Feedback wordt proactief door ODR en gemeente opgehaald bij aanvragers van een 

vergunning.  

 

Ook wordt gekeken naar verdere versnelling van het verlenen van vergunningen. Bepalend hierbij zijn 

de te harmoniseren beleidsregels van het welstand beleid van de gemeente West Betuwe.  

Alle gemaakte prestatieafspraken zijn opgenomen in het rapport van KokxDeVoogd, zie hiervoor 

bijlage 1. 

 

1.2 Dienstverlening ‘dichtbij en op maat’ al in uitvoering 

De prestatieafspraken met de ODR zijn al in uitvoering: vanaf (uiterlijk) 1 april 2020 worden alle 

gemaakte afspraken uitgevoerd. Bij de actualisatie van de dienstverleningsovereenkomst zullen de 

prestatieafspraken worden opgenomen in de dienstverleningsovereenkomst.  

 

1.3 Dienstverlening ‘dichtbij en op maat’ wordt gemonitord en geëvalueerd   

Het is belangrijk om prestatieafspraken te monitoren en evalueren. Uw gemeenteraad zal in reguliere 

kwartaalrapportages Verbonden Partijen per kwartaal worden geïnformeerd over de monitoring van de 

prestatieafspraken. In het eerste kwartaal van ieder jaar (vanaf 2021) worden de prestatieafspraken 

geëvalueerd en teruggekoppeld aan uw gemeenteraad.    

 

2.1 Het percentage van terugkerende formatie van de ODR is nader onderbouwd en bedraagt 11-22% 

In het verslag van de informele onderhandelingen tussen de gemeente en ODR is uitgegaan van een 

maximaal percentage van 30% van het personeel van de ODR dat vrijwillig over gaat naar gemeente 

West Betuwe (zie bijlage 5e). Naar aanleiding van het amendement van uw gemeenteraad van 22 

oktober 2019 is door het bureau KokxDeVoogd op basis van het huidig personeelsbestand getoetst en 

onderbouwd dat het terugkeerpercentage waarschijnlijk tussen 11-22% zal liggen (2-4 medewerkers). 

Er zijn op dit moment nog 7 oud-medewerkers van de voormalige gemeenten Geldermalsen en 

Neerijnen in dienst bij de ODR, waarvan 3 medewerkers zijn doorgegroeid naar een andere functie. De 

verwachting is dan ook dat deze 3 medewerkers niet zullen terugkeren.   

De andere medewerkers die nu vanuit de ODR voor West Betuwe werken hebben specifiek voor het 

werken bij de Omgevingsdienst gekozen. De verwachting is dat deze medewerkers niet over willen 

gaan naar de gemeente West Betuwe. In hoofdstuk 5 van het rapport van KokxDeVoogd is de 

onderbouwing terug te lezen (zie bijlage 1).     
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3.1 Kwaliteit en dienstverlening eigen VTH-organisatie bouwen zal lager zijn 

De krapte op de huidige arbeidsmarkt maakt het op dit moment voor bestaande VTH-organisaties al 

bijzonder moeilijk om aan goed geschoold eigen personeel te komen. De verwachting is dat het 

grotendeels vullen van de benodigde formatie voor de uitvoering van de taken in eigen dienst niet 

mogelijk is. Ook de implementatie van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouw vraagt om 

extra voorbereiding. Het college kan de huidige kwaliteit en dienstverlening niet garanderen wanneer 

de VTH-taken bouwen door gemeente West Betuwe wordt uitgevoerd.  

 

3.2 Eigen VTH-organisatie is kwetsbaar 

Het (snel) in kunnen spelen op schommelingen in de omvang van het aantal vergunningaanvragen is 

in een kleinere organisatie minder gemakkelijk dan in een veel grotere organisatie. Daarnaast is in de 

afgelopen jaren door diverse incidenten (bv. afbreken balkons en gedeeltelijk instorten 

parkeergarages) en aangepast landelijk beleid (stikstofproblematiek en Wet kwaliteitsborging bouw) 

de noodzaak voor een projectmatige aanpak toegenomen. In een grotere organisatie is dit 

gemakkelijker te organiseren met inzet van de benodigde disciplines en kwaliteit.  

 

3.3 Aanzienlijk lagere incidentele ontvlechtingskosten bij het beleggen van de VTH-taken bouwen bij de 

ODR 

De ODR heeft voor de overgang van de VTH-taken bouwen van de voormalige gemeente Lingewaal 

maximaal 40.000 euro aan incidentele kosten berekend. Mocht het besluit worden genomen om de 

VTH-taken bouwen zelf uit te gaan voeren dan worden de incidentele kosten aanzienlijk hoger, ruim 

2.800.000 euro. Dit bedrag is nog gebaseerd op 30% en kan bij een percentage van 11% of 22% nog 

verder oplopen.  

 

3.4 Lagere structurele personele lasten bij het beleggen van de VTH-taken bouwen bij de ODR 

De organisatorische kosten voor het uitvoeren van de VTH-taken bouwen door de ODR bedraagt 

300.000 euro (230.000 euro onderhandelingsresultaat + 70.000 euro accounthouder).  

Dit is ca. 71.000 euro lager dan de organisatorische kosten, indien de VTH-taken bouwen door 

gemeente West Betuwe zelf worden uitgevoerd, namelijk 371.000 euro. Een nadere toelichting wordt 

gegeven in de financiële paragraaf van dit voorstel.   

 

3.5 Geen incidentele personele lasten bij het beleggen van de VTH-taken bouwen bij de ODR 

De overgang van de VTH-taken bouw naar de ODR kent geen aanvullende incidentele kosten. De extra 

taken kunnen binnen de bestaande structuur van de ODR worden opgevangen.  

Voor gemeente West Betuwe zal het inhuren van de benodigde deskundigheid een forse extra 

kostenpost zijn. Er is immers nog maar 1 personeelslid daadwerkelijk in dienst van West Betuwe, 

hetgeen de opbouw en uitvoering van de eigen VTH-organisatie bouwen complexer en duurder maakt. 

Dit in tegenstelling tot andere recente fusiegemeenten waar vaak één van de fusiegemeenten een 

volledig team VTH bouwen nog in de organisatie had. Daarnaast wordt verwacht dat de incidentele 

personele lasten verder zullen oplopen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt (zie ook argument 3.1). 
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4.1. Dekking benodigde extra kosten 

De kosten voor het overdragen van de VTH-taken bouwen van “oud-Lingewaal” naar de ODR kunnen 

gedeeltelijk ten laste worden gebracht van de personeelskosten in de detailstructuur (functies voor 

uitvoeren VTH-taken door medewerkers “oud-Lingewaal”). Het tekort van 230.000 euro wordt 

opgenomen in de meerjarenbegroting. Het college zal hiervoor dekkingsvoorstellen doen aan uw 

gemeenteraad.    

 

5.1 Aanstellen accounthouder ODR bij gemeente West Betuwe draagt bij aan dienstverlening ODR  

Op dit moment is de accounthouder ODR bij gemeente West Betuwe geen structurele functie, in 

afwachting van de besluitvorming van uw gemeenteraad.  

De accounthouder ODR bij de gemeente West Betuwe heeft een belangrijke rol in het monitoren en 

evalueren van de prestatieafspraken en de samenwerking met de ODR. De structurele kosten van 

70.000 euro wordt opgenomen in de meerjarenbegroting. Het college zal hiervoor dekkingsvoorstellen 

doen aan uw gemeenteraad.    

 

Kanttekeningen 

1.1 Een sanctieregeling is niet opgenomen bij de prestatieafspraken 

In het rapport is geen sanctieregeling opgenomen als de prestatieafspraken niet worden nagekomen. 

Zoals aangegeven bij argument 1.3 worden de prestatieafspraken gemonitord, geëvalueerd en 

teruggekoppeld aan uw gemeenteraad.  

In de dienstverleningsovereenkomst is wel een aansprakelijkheidsartikel opgenomen. Als een besluit 

verwijtbaar niet tijdig of onrechtmatig wordt genomen, is de geleden schade voor rekening van de 

opdrachtnemer (ODR).  

 

3.1 Gedeeltelijk terughalen van VTH-taken bouwen niet verder onderzocht 

In uw raadvergadering van 22 oktober 2019 was door het CDA een amendement ingediend om alleen 

de vergunningsverleningstaken bouwen terug te halen naar gemeente West Betuwe en toezicht en 

handhaving door de ODR te laten uitvoeren. Een mengvorm (gedeeltelijk uitvoeren door de gemeente 

West Betuwe en gedeeltelijk door de ODR) wordt afgeraden omdat de uitvoering van de VTH-taken 

bouwen een onlosmakelijk geheel vormt. Zowel omgevingsdiensten als gemeenten beamen dat 

opsplitsing van VTH-taken niet wenselijk is. Het opsplitsen vraagt veel afstemming en zal ten koste  

gaan van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Een mengvorm is daarom niet als 

scenario onderzocht. 

 

3.2 De specialistische adviesfuncties zijn meegenomen in het onderzoek naar de organisatorische 

gevolgen 

Voor een goede uitvoering van de VTH-taken is het noodzakelijk dat gebruik gemaakt wordt van een 

aantal specialistische adviesfuncties bijvoorbeeld op het gebied van geluid, bodem en externe 

veiligheid. Deze adviesfuncties zijn onderdeel van de ODR. In de berekening van Deloitte van de 

benodigde formatie indien de VTH-taken bij de gemeente West Betuwe worden belegd zijn deze 

adviesfuncties meegenomen (= ongeveer 2 fte). De kwaliteitscriteria schrijven voor dat een groot deel 

van deze specialistische adviesfuncties (dit betreft in bijna alle gevallen deelfuncties) in eigen beheer 

uitgevoerd moeten worden en slechts een klein deel extern ingehuurd mag worden. De kosten voor het 
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in eigen beheer uitvoeren van deze specialistische adviesfuncties (of op basis van detachering of 

extern invullen) leidt tot hogere kosten dan het uitvoeren door de ODR. Door Deloitte wordt hierbij 

gesteld “De kritieke massa voor specialistische taken ligt zodanig hoog dat voor de gemeente West 

Betuwe het niet haalbaar is om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.2”. 

 

4.1 Daadwerkelijke kosten 2021 worden in het werkprogramma 2021 uitgewerkt 

Zoals aangegeven is nog niet duidelijk wat het effect is van een aantal ontwikkelingen (bijvoorbeeld 

Omgevingswet) op de uitvoering van de VTH-taken bouwen.  

In het werkprogramma 2021, waarin de gemeente West Betuwe afspraken maakt over de taken voor 

2021, zal moeten blijken wat het (structurele) financiële effect is op het werkprogramma. Mocht er een 

positief of negatief effect ontstaan dan zal het college uw gemeenteraad hierover informeren.  

 

Duurzaamheid 

n.v.t. 

 

Financiën 

De kosten voor de scenario’s zelf uitvoeren en laten uitvoeren van de VTH-taken bouwen zijn 

onderstaand in beeld gebracht. Een eventueel lager percentage op basis van vrijwillige overgang naar 

gemeente West Betuwe van 11% of 22% is niet verrekend.  

Scenario 1: de VTH-taken beleggen bij de gemeente West Betuwe 

- incidentele frictiekosten (personeel o.b.v 30% vrijwillige overgang, overhead, overige  

  kosten):                  -  2.864.200 euro 

- incidentele organisatorische kosten (excl. Kosten voor inrichten werkprocessen en 

  aansluiting op Digitaal Stelsel Omgevingswet)               -     300.000 euro 

- structurele organisatorische kosten (personeel)              -     371.420 euro 

 

De bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op de financiële gegevens uit de rapportages van Deloitte. 

Indien uw gemeenteraad besluit de VTH-taken bouw bij de gemeente West Betuwe te beleggen moet 

een definitieve business case worden opgesteld. Daarbij worden ook de financiële doorrekening 

(inclusief risico’s) voor bijvoorbeeld het aantal medewerkers dat overkomt van de ODR, de benodigde 

(aanvullende) inhuur en het opstellen en uitvoeren van een implementatieplan voor het opbouwen van 

de eigen organisatie in beeld gebracht. Deze incidentele extra kosten zijn in bovenstaande berekening 

niet opgenomen.  

 

Scenario 2: de VTH-taken beleggen bij de ODR 

- incidentele tegemoetkoming in de frictiekosten  

  (+ 110.000 euro overhead en - 40.000 euro  overige kosten)     +  70.000 euro 

- structurele organisatorische kosten (= 463.000 euro – 233.000 euro  

  (dekking detailstructuur))         - 230.000 euro 

- structurele aanstelling accounthouder bij gemeente West Betuwe     -   70.000 euro 
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Vergelijking structurele kosten scenario 1 en 2   

Op basis van scenario 1 bedragen de structurele meerkosten 371.420 euro. De structurele meerkosten 

voor scenario 2 bedragen 230.000 euro + 70.000 euro = 300.000 euro. Dit betekent dat scenario 2 

structureel 71.420 euro lager is dan scenario 1 (371.420 – 300.000 = 71.420 euro).  

 

De bovenstaande bedragen zijn gebaseerd op de in bijlage 5d opgenomen voorwaarden waaronder de 

ODR de uitbreiding van VTH-taken als gevolg van het “oud-Lingewaalse” grondgebied kan uitvoeren. 

De structurele aanstelling van de accounthouder bij gemeente West Betuwe is hier aan toegevoegd.  

Een verdere toelichting op de 2 scenario’s is terug te lezen in bijlage 2 Uitwerking scenario’s onderzoek 

Deloitte.  

 

Planning / Uitvoering 

Na besluitvorming door uw gemeenteraad worden definitieve afspraken gemaakt met de ODR over het 

beleggen van de VTH-taken met ingang van 1 januari 2021 bij de ODR. Indien de definitieve afspraken 

met de ODR in financiële zin substantieel afwijken van het besluit van de gemeenteraad, dan zal dit 

opnieuw aan uw gemeenteraad worden voorgelegd. 

 

Planning bij zelf uitvoeren VTH-taken bouwen  

Indien uw gemeenteraad in afwijking van het voorstel besluit om de VTH-taken bouwen te beleggen bij 

de gemeente West Betuwe dan kan dit niet eerder dan met ingang van 1-1-2022.  

Het uittredingsbesluit van de gemeente wordt volgens de gemeenschappelijke regeling niet later 

genomen dan een jaar voorafgaand aan de datum waarop de uittreding plaatsvindt. Daadwerkelijke 

uittreding vindt vervolgens plaats per 1 januari van een kalenderjaar.  

Daarnaast zal de voorbereiding van het opbouwen van een eigen organisatie de nodigde tijd kosten. 

Daarbij moet gedacht worden aan: het uitwerken van een organisatie opzet inclusief werkinstructies 

en digitale systemen (aansluiting op Omgevingsloket en/of Digitaal Systeem Omgevingswet),  

het aanstellen van medewerkers e.d. en effecten op de organisatie van het gelijktijdig van kracht 

worden van de Omgevingswet. Aan de hand van een op te stellen implementatieplan zal moeten 

blijken wanneer de taken over zouden kunnen gaan naar West Betuwe. Mocht eerder dan 1-1-2022 

haalbaar zijn, dan zal met de ODR in overleg worden getreden of het terughalen voor 1-1-2022 tot de 

mogelijkheden behoort. 

 

Planning 

Zie onder uitvoering. 

 

Evaluatie 

De prestatieafspraken worden gemonitord en geëvalueerd. Uw gemeenteraad zal in reguliere 

kwartaalrapportages Verbonden Partijen per kwartaal worden geïnformeerd over de monitoring van de 

prestatieafspraken.   

In het eerste kwartaal van ieder jaar (vanaf 2021) worden de prestatieafspraken geëvalueerd en 

teruggekoppeld aan uw gemeenteraad.    
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Communicatie 

Na besluitvorming door de gemeenteraad worden de betrokkenen geïnformeerd. Inwoners en 

ondernemers worden via website en tijdens contactmomenten geïnformeerd over de mogelijkheden 

van dienstverlening en de voortgang van de aangevraagde vergunning.  

Tabel risicoparagraaf 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

Hogere 

uitvoeringskosten 

Financieel Klein Midden Vaststellen van jaarlijks 

werkprogramma inclusief 

prioritering werkzaamheden  

Voldoende 

kwalitatief goed 

personeel 

Financieel Taakuitvoering 

door ODR: 

klein 

 

 

Taakuitvoering 

door West 

Betuwe: groot 

Midden 

 

 

 

 

Groot 

Door het werken met een 

permanente flexibele schil 

opvangen (bestaande 

contracten) 

 

Bij opbouwen eigen 

organisatie zo snel mogelijk 

raamovereenkomsten met 

externe bureaus af sluiten 

Invoering 

Omgevingswet 

Juridisch Midden Groot Afstemmen van het 

implementatieprogramma 

voor de Omgevingswet 

(trekker West Betuwe) met de 

gevolgen voor de uitvoering 

Uitvoering 

Omgevingswet 

Juridisch Taakuitvoering 

door ODR: 

klein 

 

 

Taakuitvoering 

door West 

Betuwe: groot 

Klein 

 

 

 

 

Groot 

Afspraken over (kwalitatief) 

goede uitvoering 

Omgevingswet in 

dienstverleningsovereenkomst 

met ODR. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,    de burgemeester, 
Karen Coesmans   Servaas Stooop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2020, 

 

besluit: 

 

1. kennis te nemen van de prestatieafspraken op dienstverlening “dichtbij en op maat” tussen de 

gemeente West Betuwe en de ODR in het rapport van KokxDeVoogd; 

2. kennis te nemen van de nadere onderbouwing over het percentage van de formatie van de ODR 

dat mogelijk terug zou komen naar de gemeente in het rapport van KokxDeVoogd; 

3. de VTH-taken bouwen met ingang van 1 januari 2021 te beleggen bij de ODR;  

4. de extra (structurele) kosten voor het beleggen van de VTH-taken bouwen bij de ODR van 463.000 

euro voor een bedrag van 233.000 euro te dekken uit de huidige personeelskosten. De resterende 

kosten van 230.000 euro op te nemen in de meerjarenbegroting;  

5. de extra (structurele) kosten voor het aanstellen van een accounthouder binnen de gemeente 

West Betuwe van 70.000 euro op te nemen in de meerjarenbegroting;  

6. het college opdracht te geven om dekking te vinden binnen de begroting voor de structurele 

meerkosten van 230.000 euro en 70.000 euro.    

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 21 april 2020, nummer 2020/044, 

 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 

 


