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Aanwezig

Dhr. R.A. Janssen (voorzitter), dhr. R.A.M. van der Sande (provincie ZuidHolland), dhr. M.CC. Goedknegt (Albrandswaard), dhr. D.A. Verbeek
(Brielle), dhr. D. Markwat (Goeree-Overflakkee), dhr. P.D. Hofman
(Hellevoetsluis), dhr. CA. Oostenwijk (Krimpen aan den Ussel), dhr. J.M.H.
Evers (Maassluis), dhr. M. Japenga (Ridderkerk), mw. P. van Aaken
(Schiedam), mw. C. Mourik (Nissewaard), dhr. R. van Harten (Vlaardingen)
en mw. R. Thé (secretaris).
DCMR: dhr. A. Deelen (afdelingshoofd Account en Omgeving), dhr. M.M. de
Hoog (afdelingshoofd Reguleren en Advies), dhr. E. van der Sluijs
(directiesecretaris) en mw. S.J. Warmenhoven (directieassistent/notulist).
Afwezig

Dhr F. Vermeulen (provincie Zuid-Holland), dhr J. van Wolfswinkel
(Barendrecht), mw. M.J. van Cappelle (Capelle aan den Ussel), dhr. J.
Heuvelink (Lansingeriand), dhr. P.J. Langenberg (Rotterdam), dhr. A.L.H.
Visser (Rotterdam) en dhr. A.L. van der Meij (Westvoorne)
DCMR: mw. J.L.V.M. Defauwes-Thijssen (afdelingshoofd Middelen en
Control) en dhr. A. Tieleman (financieel controller),

Agendapunten
1.

Opening
De voorzitter opent om 14.30 uur de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Een bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Van Cappelle en de
heren Vermeulen, Van Wolfswinkel, Heuvelink, Langenberg, Visser en Van der
Meij.
De voorzitter stelt vast dat in deze vergadering van het algemeen bestuur een
quorum aanwezig is.
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Mededelingen
a) Nieuw directielid Inspectie en Handhaving
Sinds 1 sept 2015 zijn de taken vergunningverlening en toezicht &
handhaving organisatorisch gescheiden en is een aparte afdeling
Inspectie & Handhaving gevormd. De heer H. Janssen heett afgelopen
jaar als interim-afdelingshoofd de afdeling opgebouwd. Zoals in het
bestuur is afgesproken is in het najaar (2016) de werving van een nieuw
afdelingshoofd gestart. Het DB heett op 18 november jl. ingestemd met de
aanstelling van de heer Daan Molenaar. De heer Molenaar start half
januari 2017 bij de DCMR en zal in het volgende AB voor een nadere
kennismaking worden uitgenodigd.
b) Onderzoeksraad voor Veiliaheid: stand van zaken m.b.t. het OvVvervolqonderzoek naar de opvolging van de aanbevelingen uit de Odfjellrapportaqe (2013)
Mevrouw Thé licht de achtergronden van dit onderzoek toe. De OvV
onderzoekt hoe de aanbevelingen uit 2013 zijn uitgevoerd, d.w.z.: is het
toezicht op industriële veiligheid verbeterd.
De afgelopen maanden heett de OvV veel documenten opgevraagd, o.a.
dossiers over grote risico-bedrijven in de Rijnmond. De OvV heett binnen
de DCMR interviews gehouden met o.a. inspecteurs en bureauhoofden.
Het concept-rapport komt naar verwachting in december 2016. PZH en
DCMR krijgen vier weken gelegenheid hierop te reageren. Het eindrapport
met de aanbevelingen zal begin 2017 gepubliceerd worden. Afhankelijk
van de inhoud van het rapport wordt overwogen of een bestuurlijke reactie
op het rapport gewenst is.
c) Samenwerking tussen GGD. VRR en DCMR over voorbereiding op de
Omgevingswet
In aanloop naar de Omgevingswet willen VRR-GGD en DCMR hun
samenwerking meer structureren en richting geven, om straks beter
voorbereid te zijn als adviespartner naar participanten toe. Dat wordt
gemarkeerd met een Intentieverklaring waarin de 3 diensten afspreken om
meer samen op te trekken. Deze intentieverklaring wordt op korte termijn
door de drie diensten getekend.
Ingekomen stukken
a) Brief ministerie van l&M d.d. 13 oktober 2016 over de Evaluatie van de
Wet VTH
Het ministerie van l&M heett opdracht gegeven een onderzoek te doen
naar de uitvoering van de nieuwe Wet VTH. Daarin wordt o.a. gekeken
naar de gemeentelijke verordeningen kwaliteitscriteria, het takenpakket
van de omgevingsdiensten, de samenwerkingsafspraken tussen
inspectiediensten, ed. Berenschot voert het onderzoek uit. De DCMR zal
desgevraagd informatie leveren en meewerken aan interviews, de DCMR
gemeenten raadplegen. Resultaten van dit onderzoek komen terug in het
AB.
b) VNG-informatie over de uitvoering van de EED-richtlijn (energie-efficiency
bij bedniven)
De heer Deelen licht toe dat dit een Europese richtlijn betrett om bij grote
bedrijven energiebesparing te stimuleren. Bedrijven moeten energie-audits
uitvoeren, deze worden beoordeeld door de overheid. Inhoudelijk past dit
bij de VTH-taken, en is onderdeel van het Meerjarenprogramma VTH
(agendapunt 7). Het rijk stelt extra middelen beschikbaar via het Provincieen Gemeentefonds. Afspraken over de taakuitvoering (beoordeling van de
energie-audits van bedrijven) worden gemaakt in het kader van de
werkplannen.
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c)

Brief van het ministerie van BZK d.d. 7 oktober 2016. reactie op de
Jaarrekening 2015 en Begroting 2017
Jaarlijks beoordeelt het ministerie van Bzk de jaarrekening en begroting
van de DCMR, teneinde vast te stellen welke vorm van toezicht nodig is.
Bzk beoordeelt de jaarstukken van DCMR positief en volstaat met toezicht
achteraf.

Organisatie-ontwikkeling DCMR
Mevrouw Thé licht aan de hand van een powerpoint-presentatie toe hoe de
implementatie van de nieuwe structuur, werkwijzen en systemen vorm krijgt.
De presentatie is als bijlage 1 bij dit verslag gevoegd.
5.

Bestemmingsreserves 2016
Bij de vaststelling van de jaarrekening (DB april 2017 en AB juli 2017) worden
definitieve besluiten genomen over dotaties aan reserves en onttrekkingen uit
reserves.
Voorafgaand daaraan wordt in december in het AB gevraagd in te stemmen met
de onttrekkingen in 2016, opdat vooraf helder is hoe de onttrekkingen in de
jaarrekening moeten worden venwerkt.
Besluit:
Het algemeen bestuur
1. stemt in met de voorgestelde onttrekkingen uit de navolgende
bestemmingsreserves:
- Informatievoorziening
- Personeel en Organisatie
- Productontwikkeling VTH
- Transitie fysieke Infrastructuur
2. stemt in met het bij de vaststelling van de jaarrekening 2016 besluiten over
het aanhouden, herbestemmen of doteren van bestemmingsreserves.

6.

Voortgang risicomanagement
Besluit:
Het algemeen bestuur neemt kennis van de voortgang van het risicomanagement
van de DCMR.

7.

Meerjarenprogramma VTH 2017 - 2020
Het meerjarenprogramma (MJP) beschrijtt de prioriteiten in de VTH-uitvoering. De
heer Deelen geett een mondelinge toelichting op de inhoud van het MJP (zie
bijgevoegde presentatie, bijlage 2).
Besluit:
Het algemeen bestuur stelt het Meerjarenprogramma VTH 2017-2020 vast. Het
Meerjarenprogramma wordt -als aanvulling op de beleidsplannen van de
participanten- gebruikt als inhoudelijk kader voor het opstellen van de jaarlijkse
werkplannen.
De heer Oostenwijk spreekt zijn waardering uit voor het Meerjarenprogramma VTH
en het proces dat daarbij in samenwerking met de participanten is doorlopen. Met
dit MJP is helder vastgelegd welke inhoudelijke prioriteiten moeten worden
aangehouden in de VTH-uitvoering. Daarbij is tevens aangegeven welke branches
relevant zijn, welke acties worden ingezet en hoe de voortgang met indicatoren
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kan worden gemonitord. Tevens merkt de heer Oosterwijk op dat het MJP ook
voor bedrijven relevant is : hiermee wordt immers op een transparante wijze
aangegeven wat vanuit het bevoegd gezag de inhoudelijke speerpunten zijn en
wat van bedrijven venwacht wordt. Hij geett de suggestie mee om vanuit DCMR en
gemeente actief te communiceren naar o.a. Kamer van Koophandel, Deltalinqs of
lokale ondernemerskringen.
Per jaar zal aan het bestuur worden gerapporteerd over de voortgang van het
MJP. Aan de hand van de voortgangsrapportage, nieuwe ontwikkelingen en
specifieke prioriteiten per participant wordt het MJP waar nodig aangepast en aan
het bestuur voorgelegd.
Naar aanleiding van het speerpunt Energie in het MJP geett de heer Deelen aan
dat in het kader van de EED-richtlijn (een Europese richtlijn op het gebied van
energiebesparing) grote bedrijven energie-audits moeten uitvoeren die door de
overheid moeten worden beoordeeld. De DCMR zal deze taak voor de gemeenten
uitvoeren. Voor de uitvoering van deze taak komen voor de gemeenten extra
middelen beschikbaar. De heer Evers wijst erop dat de verdeelsleutel van deze
landelijke EED-gelden nog niet definitief helder is. Zodra hierover duidelijkheid
bestaat zal deze taak en de financiering ervan in de werkplanprocessen worden
besproken.
Vaststellen besluitenlijst d.d. 7 juli 2017
Het algemeen bestuur stelt de besluitenlijst d.d. 7 juli 2016 vast.
Rondvraag en sluiting
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om
16.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het AB d.d. 5 juli 2017
De voorzitter:

e secretaris:
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