Amendement VTH taken
De raad van West Betuwe, in vergadering bijeen op 22 -10 2019, gehoord hebbend de beraadslaging
bij agendapunt 8 inzake uitvoering van VTH taken,
Overwegende dat:
 Een van de overwegingen van een bestuurlijke fusie een sterke en robuuste gemeente was,
die haar dienstverlenende taken zo veel als mogelijk zelf wenst uit te voeren;
 Daarbij aan onze inwoners “dicht bij en op maat” dienstverlenend te zijn;
 VTH taken daarin een belangrijk onderdeel zijn;
 Deze taken dan ook door de gemeente zelf uitgevoerd moeten kunnen worden.
Maar verder overwegende dat:
 Het college gezien de kosten en arbeidstechnische gevolgen van een terughalen van VTH taken
dit afraad;
 Met name de vergunningverlening een belangrijke dienstverlenende taak is;
 Dat het terughalen en het inrichten door de gemeente van de VTH taken op zichzelf geen
garantie is voor een betere dienstverlening;
 De raad echter op basis van het raadsbesluit en onderbouwing onvoldoende vertrouwen heeft
dat de ODR invulling zal geven aan “dicht bij en op maat”, of het “West Betuws Werken” bij de
VTH taken;
 De raad graag meer onderbouwing heeft van de aanname dat slechts 30% van de benodigde
fte mee zal terugkomen naar de gemeente bij het terughalen van de VTH taken ;
 De raad meer onderbouwing nodig heeft van het dienstverlenend concept dat de gemeente
en de ODR samen zullen inzetten;
 De raad onvoldoende inzicht heeft welke prestatieafspraken gemaakt kunnen worden om de
VTH taken naar wens van de gemeente door bij de ODR te laten uitvoeren;
Is van mening dat:
 Gezien bovenstaande het voorliggende besluit niet rijp is voor besluitvorming;
 Daarom het raadsvoorstel als volgt geamendeerd dient te worden:
Besluit
1. De VTH-taken van “oud-Lingewaal” per 1-1-2020 niet over te dragen aan de ODR, de VTHtaken van “oud-Neerijnen” en “oud-Geldermalsen” worden al door de ODR uitgevoerd;
2. Een besluit over het bij de ODR overbrengen of laten van de VTH-taken uiterlijk een half jaar
op te schorten waarbij er ten minste onderbouwde 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 ‘dicht bij 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 1-1-2021 (of zoveel eerder of later als mogelijk) te
effectueren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend: zie volgende bladzijde!

Getekend:

Dorpsbelangen

________________________________________

SGP

________________________________________

ChristenUnie

________________________________________

Leefbaar Lokaal Belang

________________________________________

Griffie West Betuwe: uitslag stemming
Voor
Tegen
Aangenomen / Verworpen

Totaal

