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Op 28 januari 2021 vindt een vergadering plaats van het Algemeen Bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling ODRN. Deze memo beperkt zich tot de agendapunten waarover een
standpunt nodig is van het AB ODRN.
Programmasturing toezicht complexe gemeentelijke inrichtingen (agendapunt 4)
1 januari 2020 is gestart met een programmagestuurde aanpak voor het toezicht op complexe
provinciale inrichtingen. Er wordt nu op verzoek van de provincie Gelderland nagedacht over de
vraag of het wenselijk is de programmagestuurde aanpak uit te breiden naar de complexe
gemeentelijke inrichtingen en ook deze taak te bundelen tot een programma dat centraal wordt
belegd.
Adviesbureau KokxDeVoogd is ingehuurd om hierover een advies uit te brengen aan de stuurgroep
(die bestaat uit de directeuren van ODA, ODR en ODRA). Ten behoeve van het advies is onder
andere een interview gepland met een lid van het Dagelijks Bestuur van de GR ODRN. Aan het AB
wordt gevraagd om hierover een bestuurlijk standpunt in te nemen.
In de bijgevoegde notitie wordt nader ingegaan op de lopende ontwikkelingen rond de
programmagestuurde aanpak en worden de mogelijke consequenties ervan aangegeven. Uiteengezet
wordt dat de nadelen van deze aanpak niet opwegen tegen eventuele voordelen.
We stellen voor om het advies over te nemen en uit te spreken dat een programmagestuurde aanpak
voor gemeentelijke inrichtingen onvoldoende meerwaarde heeft ten opzichte van de bestaande
situatie.
Ontwikkelagenda (agendapunt 5)
De ODRN is gestart met een ontwikkelagenda. Deze agenda is een vervolg op de analyse die door
Seinstra & van de Laar eind 2019 is uitgevoerd en die een aantal conclusies bevatte waarmee het
Algemeen Bestuur heeft ingestemd. In deze ontwikkelagenda is een van de thema’s
‘Gezamenlijkheid’. Dit thema is onderverdeeld in een drietal projecten: Eigenaarschap, Professioneel
en zakelijk opdrachtnemer- en opdrachtgeverschap en Gezamenlijk opdrachtgeverschap en
regionale samenwerking.
Tijdens de Heidag van 18 december is de Uitgangspuntennotitie thema Gezamenlijkheid besproken.
De notitie is op basis van de gevoerde discussie aangepast en wordt nu ter vaststelling wordt
voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de Uitgangspuntennotitie thema Gezamenlijkheid.
Disclaimer:
1. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit meerdere leden. Dit betekent dat de individuele
inbreng van Beuningen alleen dan resultaat heeft als dit wordt gedragen door de meerderheid van het AB.
2. In de verslaglegging van het AB komt de individuele inbreng van haar leden niet terug en wordt volstaan met een
afsprakenlijst.
3. Soms zijn de onderwerpen die op de agenda van een AB vergadering staan van ondergeschikt belang.
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AGENDA
Vergadering

: Algemeen Bestuur

Datum vergadering : 28 januari 2021
Tijd

: 13.30 – 15 uur

Locatie

: Digitaal (bericht volgt nog)

1.

Opening

2.

Mededelingen
Mondelinge toelichting:

3.

Verslag en besluitenlijst:
 Concept-verslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2020
 Concept-besluitenlijst vergadering Algemeen Bestuur d.d. 16 december 2020
Zie bijgevoegd concepten
Voorstel: vaststellen conform concepten

4.

Programmasturing toezicht complexe gemeentelijke inrichtingen
Zie bijgevoegd voorstel (inclusief bijlage)
Voorstel: besluiten conform voorstel

5.

Ontwikkelagenda:
a) Stand van zaken uitvoering ontwikkelagenda
Mondelinge toelichting stand van zaken aan de hand van presentatie
b) Uitgangspuntennotitie Gezamenlijkheid
Zie bijgevoegd voorstel
Voorstel: besluiten conform voorstel

6.

2023 Bekostigingssystematiek, PDC en tijdschrijven (onder voorbehoud)
Mondelinge toelichting

7.

Rondvraag

8.

Sluiting

