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TUie Gemeente Venray 

Bijlage 1: Gemeentelijke organisatie 

Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de situatie van de Gemeente Venray geschetst. Allereerst wordt de 
omvang van deze gemeente besproken. Vervolgens wordt de organisatie, zowel bestuurlijke 
en ambtelijke, verder toegelicht[2, 6, 9, 12, 13]. 

Gemeente Venray 
Venray ligt in noorden van de provincie Limburg. De Gemeente Venray is een dorp met een 
oppervlakte van maar liefs 146,3 x 106 m2

. Alhoewel Venray officieel een dorp is bezit het 
kenmerken van een stad onder andere door het grootte inwonersaantal en de hoge 
diversiteit aan faciliteiten. 
In de periode 1959-2005 stijgt het aantal inwoners fors: van 17.000 tot 39.000. Per 1 januari 
2005 telt de Gemeente Venray 39.129 inwoners. Door de aanleg van de Rijksweg A73 krijgt 
de economische ontwikkeling opnieuw een impuls. Sindsdien is Venray een belangrijk 
centrum voor de regio geworden. Venray bestaat zelf uit 27.519 inwoners. De overige 
inwoners bevinden zich in de vele kerkdorpen en het buitengebied. Venray telt 10 
kerkdorpen: Castenray, Leunen, Merselo, Oostrum, Smakt, Oirlo, Ysselsteyn (1921), 
Vredepeel (1955), Veulen, Heide. 

Bestuurlijke organisatie 

Inleiding 
De bestuurlijke organisatie van de Gemeente Venray bestaat uit (zie volgende paragrafen): 

De gemeenteraad 
Het college van burgemeester en wethouders 
De raadsgriffie 

De gemeenteraad 
De gemeenteraad wordt direct gekozen door de burgers, en is daarom de baas in de 
gemeente. De raad benoemt de wethouders, die samen met de burgemeester het college 
vormen. De raad stelt vast welke doelstellingen gehaald moeten worden en controleert 
vervolgens of het college deze doelstellingen ook daadwerkelijk haalt. 
Voordat de wet dualisering gemeentebestuur in werking trad waren wethouders lid van de 
raad. Nu is dat niet meer het geval. Raadsleden die tot wethouder zijn benoemd hebben hun 
lidmaatschap van de raacfverloren. - · ·· --··· -- --- · - --- ~ ~ ··-- ------ ·-

Het college B & W 
Het college van burgemeester en wethouders vormen het bestuur van de gemeente. Het 
college zorgt voor het dagelijks bestuur in de gemeente en verzorgt de uitvoering van de 
besluiten die door de gemeenteraad worden genomen. Hierbij is het college verantwoording 
schuldig aan de raad. 
De burgemeester wordt op aanbeveling van de raad benoemd door de Koningin . De 
burgemeester is geen lid van de gemeenteraad en heeft ook geen stemrecht. Hij is wel 
voorzitter van het college en van de gemeenteraad. Behalve voorzitter is hij ook 
verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid. 
De burgemeester en de wethouders hebben ieder een eigen taak (portefeuille). De één 
houdt zich bijvoorbeeld bezig met financiën, de ander met milieuzaken of onderwijs. Ze zijn 
wel samen, als college, verantwoordelijk voor alles wat er op zo'n gebied in de gemeente 
gebeurt. 
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Burgemeester en Wethouders worden in hun werkzaamheden bijgestaan door ambtenaren. 
De gemeentesecretaris heeft leiding over de ambtelijke organisatie. Hij woont alle 
collegevergaderingen bij en geeft leiding aan het managementteam van de gemeente. Ook 
fungeert hij als eerste adviseur van het college van B & W en burgemeester. 

De raadsgriffie 
Om de raad te helpen bij zijn vertegenwoordigende functie, het vaststellen van te behalen 
doelstellingen en de controle van het college wordt een griffier aangesteld. Het doel van de 
raadsgriffie is 

het ondersteunen en adviseren van de raad en de raadscommissies bij de uitvoering 
in haar functie als volksvertegenwoordiger en als kaderstellend en controlerend 
bestuursorgaan; 
het stimuleren van de duale werkwijze van de raad . 

Ambtelijke organisatie 
In vergelijking met de bestuurlijke organisatie ligt de verantwoordelijkheid van de ambtelijke 
organisatie op het voorbereidende en uitvoerende gebied. Deze gebieden liggen op het 
verlenen van verscheidene diensten aan de burgers van Venray m.b.t. welzijn, onderwijs, 
zorg en vergunningen (voor o.a. bouw, milieu, monument), en de ruimtelijke ontwikkeling, het 
inrichten van openbare ruimte, etc. 
Sinds de reorganisatie bestaat de ambtelijke organisatie in Venray uit 7 afdelingen: 

■ Afdeling Bestuurszaken; 
■ Afdeling Publieksdiensten; 
■ Afdeling Maatschappelijke diensten; 
■ Afdeling Wonen en Werken; 
■ Afdeling Openbare Ruimte; 
■ Afdeling Middelen; 
■ Afdeling Projecten. 

Aan het hoofd van elke afdeling staat een afdelingsmanager. Alle afdelingsmanagers samen 
met gemeentesecretaris vormen het managementteam. Hun functie bestaat uit: 

• 

• 
• 

Het bewaken van eenheid in de uitoefening van de aan de ambtelijke organisatie 
opgedragen taken op concernniveau, waaronder: 
Aangeven van langere termijn ontwikkelingen; 
Advisering over/ initiëring van bestuursopdrachten; 
Coördinatie en bewaking van de beleidscyclus; 
Vertaling van bestuursbesluiten in concrete werkplannen voor de ambtelijke organisatie; 
Sectoroverstijgende beleidscoördinatie en integraal advisering op hoofdlijnen; 
Het sectoroverstijgend middelenbeleid, waaronder: 
Advisering aan burgemeester en wethouders over de uitgangspunten van het te voeren 
middelenbeleid, zoals het personeelsbeleid, financieel beleid en het informatiserings- en 
automatiseringsbeleid; 
Coördinatie van en toezicht op het beheer en de inzet van deze middelen, alsmede de 
verantwoording over het gevoerde middelenbeheer; 
Bevordering van een cultuur die bevorderlijk is voor de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de organisatie; 
Het nemen van besluiten over het instellen van tijdelijke organisatorische verbanden 
tussen eenheden (projectorganisatie); 
Sturing en beheersing van tijdelijke, horizontale, interdisciplinaire 
samenwerkingsverbanden (projectgroepen); 
Verantwoordelijkheid voor de structuur van de gemeentelijke ambtelijke organisatie; 
Zorg voor de huisvesting van de ambtelijke organisatie en de inrichting van de 
gebouwen; 
Planning en voortgangsbewaking van belangrijke beleidsprocessen. 
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Bijlage 2: Diverse organisaties 

Inleiding 
Gemeentelijke organisaties zijn op diverse aspecten verschillend van industriële- en 
productiebedrijven. Een gemeentelijke organisatie valt, behalve onder dienstverlenende 
organisaties, onder non-profitorganisaties. 
In dit gedeelte komen enkele verschillen tussen non-profit en profitorganisaties, maar 
voornamelijk worden de verschillen tussen dienstverlenende en productiebedrijven aan het 
licht gebracht. Deze verschillen komen aan de orde door gebruik te maken van het ESH
model[16]. 

Dit model hanteert 6 ontwerpvariabelen (elementen) waaruit elke organisatie is opgebouwd: 
Strategie: wat moet onze strategie zijn? 
Managementstijl: welke managementstijl gaan we hanteren? 
Structuur: hoe moet onze structuur eruit zien? 
Cultuur: welke gedragspatronen wensen we? 

- Systemen: welke (informatie)systemen hebben we nodig? 
Personeel: welke medewerkers hebben we nodig? 

Dit model staat voor: 
Evenwicht: ieder element is even belangrijk; 
Samenhang: iedere verandering in één van de elementen zal altijd een verandering in de 
andere 5 elementen tot gevolg hebben; 
Heterogeniteit: het model heeft zowel betrekking op formele als op informele aspecten. 

Strategie 
Strategie is de manier waarop (en het geheel van middelen waarmee) vooraf gestelde 
doelen worden nagestreefd. De strategie van een organisatie is afgeleid van de visie en 
missie en is een reactie van de organisatie op haar omgeving over een langere periode[16]. 
Deze omgeving, de markt, wordt door een profit- en een non-profitorganisatie verschillend 
ervaren. Dit verschil komt onder meer tot uiting in de te volgen strategie. Waar 
profitorganisaties zich richten op winst en continuïteit, richten non-profitorganisaties zich 
hoofdzakelijk op continuïteit. Winst maken is niet relevant voor non-profitorganisaties, 
hoogstens om geen verlies te lijden[16]. 

Hetzelfde geldt voor de overheidsinstantie waar winst ook geen graadmeter is. De 
monopolistische overheden hebben gezien hun financieringen uit publieke middelen namelijk 
ook geen mogelijkheid om winst te maken[16]. 

Een ander belangrijk verschil tussen overheden en het bedrijfsleven is de periodiciteit met 
betrekking tot doelstellende en strategische bepalende activiteiten in het licht van komende 
verkiezingen[16]. 

Managementstijl 
De managementstijl doelt op de kenmerkende gedragspatronen van het management[16]. 
Op het gebied van het managen zijn het met name productiebedrijven geweest die het 
voortouw hebben genomen in het verbeteren van kwaliteit, procesbeheersing, 
procesmanagement, etc. De dienstverlening en non-profitorganisaties zijn later gevolgd (of 
moeten nog volgen). Dit heeft er toe geleid dat praktisch alle boeken en literatuur over 
bijvoorbeeld procesmanagement zwaar afgeleid zijn van het (vak)jargon van de industrie. Dit 
maakt de toepasbaarheid van deze informatie op de dienstverlening niet gemakkelijk[?]. 
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Toch worden concepten uit de industrie klakkeloos overgenomen door de dienstverlenende 
instantie waardoor ze min of meer dezelfde fouten maken als de industrie 10 jaar geleden[?]. 
Enkele fouten in relatie met procesmanagement zijn: 

Verbetergroepen opstarten zonder eerst voor procesborging te zorgen. 
Processen te gedetailleerd beschrijven wat de beslissingsvrijheid van de medewerkers 
niet ten goede komt. 
De norm, zoals NEN-ISO 9000-certificering, als vertrekpunt kiezen in plaats van te kijken 
naar de eigen sturingsbehoefte. 
Procesmanagement delegeren aan een kwaliteitsmanager, waardoor alles draait op de 
kennis en inzet van deze ene persoon. 
Zonder concrete visie (doel) starten met het identificeren en beschrijven van processen. 

Structuur 
Het element structuur richt zich op de taak-, verantwoordelijkheids- en 
bevoegdheidsverdeling en de compensatie daarvan[16]. Bij compensatie moet gedacht 
worden aan beloning van de medewerkers evenredig aan deze verdeling. 

De structuur van een organisatie is gebaseerd op twee uitgangspunten. Ten eerste dient 
deze structuur te zijn afgestemd op de omgevingsdynamiek. Ten tweede dient er voldoende 
speelruimte te zijn voor de medewerkers. Kortom, er moet worden gezocht naar een 
evenwicht tussen de capaciteit van de medewerkers en de complexiteit van het werk[16]. Op 
deze manier zijn vier structuurvarianten te onderscheiden[16]: 

Productgericht: alle disciplines (van het maken tot op de markt brengen van één product) 
vallen onder één organisatorische eenheid. Meestal is er sprake van complexe of snel 
wijzigende producten. 
Marktgericht: verschillende markten of doelgroepen dienen op verschillende manieren 
bewerkt te worden. 
Functionele: de taak-, bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling vindt plaats op 
basis van de soort bijdrage die wordt geleverd (vak, discipline). Deze variant is meer 
gericht of efficiëntie dan of flexibiliteit. 
Geografisch: als selectiecriterium wordt voor de verdeling van taken de regio gekozen. 

Traditioneel is een gemeente een productieorganisatie die haar taken ontleent aan de 
regelgeving. Daarnaast verkeert de organisatie in een omgeving waarin de marktwerking bij 
producten en diensten ontbreekt. De gemeentelijke organisatie is een aanbieder van een 
hoge diversiteit aan producten en diensten op een verschillend aantal terreinen, waar ze 
veelal monopolie over hebben. 
Door veranderende omstandigheden verwachten de afnemers een meer vraaggerichte 
overheid[2]. Dit vergt een andere wijze van dienstverlening, en nog belangrijker de houding 
en het gedrag van medewerkers. 

De gemeente is onder te verdelen in een bestuurlijk en een ambtelijke organisatie. In 
vergelijking met de bestuurlijke organisatie ligt de verantwoordelijkheid van de ambtelijke 
organisatie op het voorbereidende en uitvoerende gebied. Het bestuurlijk apparaat is het 
kaderstellend en controlerend orgaan (zie bijlage 1 ). In het duaal bestel is de relatie tussen 
de bestuurlijke en ambtelijke organisatie gelijk met de relatie tussen die van opdrachtgever 
en opdrachtnemer. Deze relatie betekent een zekere mate van vrijheid voor de 
opdrachtnemer in de keuze van de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan die 
opdracht[2]. 

Ook bij industriële bedrijven en grotere ondernemingen is dit onderscheid van het bestuur 
met managers zichtbaar, waarbij een deel van de leidinggevende taken zijn overgenomen 
van de ondernemer (de eigenaar). Bij kleinere organisaties is dit onderscheid minder en zijn 
de leidinggevende direct betrokken bij de productie en/ of dienstverlening. 
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Cultuur 
Bij de cultuur gaat het voornamelijk over de gemeenschappelijke waarden en normen van 
een groep mensen en de daaruit voortvloeiende gedragingen. De omvang van een 
organisatie speelt hierbij geen bepalende rol. Cultuurverschillen zijn beter te onderscheiden 
op nationaal niveau[16]. 

Systemen 
Systemen omvatten de regels en procedures waarmee het dagelijks functioneren gestuurd 
wordt. Ze zijn gericht op beheersing en resultaten teneinde de doelen van de organisatie te 
realiseren. Beheersing wordt gezien als het proces van normstelling, planning, toetsing en 
bijsturen van activiteiten[16]. 
Beheersing vraagt dus om het nemen van sturingsbeslissingen en daarvoor is informatie 
nodig. Deze beslissingen zijn nodig om ervoor te zorgen dat medewerkers gemotiveerd 
blijven om prestaties te leveren in de richting van de gestelde doelen[4]. 

Het onderscheid tussen productie en dienstverlening op het gebied van procesmanagement 
is beslissender dan het onderscheid profit tussen non-profit. Enkele belangrijke verschillen 
waarmee rekening dient te worden gehouden zijn[?]: 

het niveau waarop de processen worden beschreven; 
de mate van beheersbaarheid en de wenselijkheid daarvan; 

- de meetbaarheid van het proces; 
- wie bij het proces beschrijven wordt betrokken; 
- de mate waarin de klant mede het resultaat bepaalt. 

De dienstverlening kan worden gedefinieerd als een activiteit of een serie van activiteiten die 
min of meer ontastbaar zijn (niet fysiek) en die gewoonlijk in interactie tussen klant en 
organisatie (c.q. mensen, systemen of apparatuur) worden geproduceerd. Voor 
procesmanagement bij dienstverlenende organisaties zijn daarmee drie aspecten 
essentieel[?]: 

De mate waarin de dienst daadwerkelijk niet fysiek tastbaar is; 
De intensiteit of de betrokkenheid van medewerkers in de interactie; 
De mate waarin de klant invloed heeft op de te leveren dienst. 

Personeel 
Dit element doelt op de karakteristieken en vaardigheden van de medewerkers en richt zich 
voornamelijk op Human Resource Management. Medewerkers worden hierbij gezien als de 
belangrijkste en vaak duurste productiefactor van een organisatie. Belangrijk is om deze zo 
efficiënt mogelijk te gebruiken. Dit geldt voornamelijk voor dienstverlenende organisaties 
waar medewerkers een nadrukkelijkere rol hebben[16]. 

Bij een dienstverlenende organisatie is de klant directer betrokken bij het primaire proces, in 
tegenstelling tot de meeste industriële bedrijven. Om een gevarieerd aanbod van 
klantenvragen en -wensen te behandelen is er een hoge mate van zelfstandigheid van een 
dienstverlener noodzakelijk. Bij dienstverlening op maat is zelfsturing voor de hand liggend□. 
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Bijlage 3:Afdeling Wonen en Werken 

Inleiding 
Om een goed beeld te krijgen van de context van de opdracht wordt in dit gedeelte de 
afdeling Wonen en Werken beschreven. De gemeentelijke organisatie bestond voor mei 
2004 nog uit 15 afdelingen verdeeld over 4 sectoren. Sindsdien bestaat de gemeentelijke 
organisatie uit 7 afdelingen waaronder de afdeling Wonen en Werken (zie bijlage 4). 

In het afdelingsplan 2005 wordt de missie en visie van de afdeling Wonen en Werken 
aangehaald. De visie van de afdeling richt zich op het vraaggericht werken. Dit betekent 
betrokkenheid, klantgerichtheid, betrouwbaarheid, goede communicatie van de medewerkers 
en het leveren van maatwerk. 
De missie is hierbij gedefinieerd als: 
'De afdeling Wonen en Werken wil enerzijds op een zeker abstractieniveau de kaders 
schetsen voor de ruimtelijke en economische inrichting van Venray (het ontwikkelen van 
beleid en toetsinstrumenten) en geeft anderzijds heel concreet uitvoering aan deze kaders 
door burgers en bedrijven te faciliteren de visie op deze inrichting fysiek te rea/iseren/1].' 

Onder deze afdeling vallen 3 teams, namelijk het team REB (Ruimtelijke Ontwikkeling, 
Economische Ontwikkeling en Bouwen), het team Grondbedrijf en het team Milieu. Figuur 1 
geeft een organogram weer met de verschillende functies en het aantal fte's binnen deze 
afdeling. 
De afdeling kent één afdelingsmanager die wordt ondersteund door twee teamcoördinatoren. 
Elk team heeft een teamcoördinator. Bij team Milieu en team Grondbedrijf is dit dezelfde 
persoon. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de prestaties van het team. Het 
coördinatorschap is echter geen leidinggevend niveau en daarmee blijft de afdelingsmanager 
verantwoordelijk als integraal manager voor de directie[13]. 

Figuur 1 Organogram van de afdeling Wonen en Werken 7 
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Team REB 
Het team REB bestaat uit ongeveer 27 medewerkers (incl. parttimers)1 en is hiermee het 
grootst. Het team is onder te verdelen in drie vakgebieden met elk een eigen doelstelling: 
1. Ruimtelijke Ontwikkelingen: 'Ontwikkelen, uitvoeren en onderhouden van het 

gemeentelijke beleid ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling ten behoeve van een 
optimaal woon-, werk- en leefklimaat, gebaseerd op een eigentijdse visie op de inrichting 
van het stedelijke gebied en het buitengebied. Voor het verwezenlijken van deze 
doelstelling worden diverse plannen, visies en programma's tot stand gebracht.11] 

2. Economische Ontwikkelingen: 'Het streven naar een integrale gemeentelijke aanpak van 
stedelijke vernieuwing waarbij de fysieke ingrepen worden afgestemd met maatregelen 
vanuit sociaal-, economisch- en veiligheidsbeleid.11] 

3. Bouwen: 'Het op een duurzame wijze beheerszaken ontwikkelen en realiseren op het 
gebied van Ruimtelijke Ordening, cultuurhistorische aspecten en milieubeheer; samen 
met burgers en bedrijven in Venray. Het vorm en invulling geven aan de partnerrol met 
betrekking tot alle producten en processen, en heeft derhalve onder meer betrekking op 
tijdigheid, transparantie, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid. '[1] 

De medewerkers van Ruimtelijke Ontwikkelingen en Economische Ontwikkelingen houden 
zich voornamelijk bezig met beleidszaken en lange termijn projecten terwijl team Bouwen 
meer productiegericht is waarbij de procedures in verhouding korter duren. Binnen dit 
vakgebied houden de medewerkers zich voornamelijk bezig met het verlenen van 
vergunningen betreffende monument-, bouw-, sloop-, reclamevergunningaanvragen. 
Andere activiteiten van Ruimtelijke Ontwikkelingen zijn onder anderen het opstellen van 
structuurplannen (visie), het actualiseren van bestemmingsplannen en het ontwikkelen van 
nieuwe bestemmingsplannen (voor nieuwe bedrijventerreinen en woonwijken). Bij 
Economische Ontwikkelingen richt men zich vooral op het stimuleren van economische 
ontwikkelingen op het gebied van bedrijvigheid, werkgelegenheid, toerisme en recreatie. Ook 
het opstellen, uitvoeren en controleren van het economische beleid van de Gemeente 
Venray behoort tot hun verantwoordelijkheden. Hiervoor vindt overleg plaats tussen 
gemeente, bedrijfsverenigingen, wethouder(s) en andere betrokkenen. 

Team Grondbedrijf 
Een kleiner team is het team Grondbedrijf met ongeveer 10 medewerkers (incl. parttimers). 
De doelstelling van dit team is in het afdelingsplan omschreven als: 
'Het beschikbaar hebben van voldoende gronden voor de realisatie van woningbouw en 
bedrijfsvestigingen om te kunnen voorzien in de plaatselijke, regionale en bovenregionale 
behoefte. 11] 

Dit team houdt zich bezig met de financiële zaken betreffende de planontwikkeling en de 
exploitatie van bouwgronden. Dit omvat ook het opstellen van verkoopcontracten met 
ontwikkelaars en bouwbedrijven. Door het winstoogmerk valt het grondbedrijf onder het 
BTW-regie en moet daardoor als een 'bedrijf' worden gezien. 
Verder is beheer van gemeentelijke gronden, zoals groenstroken en reststroken, een taak 
van dit team. Opgekochte gronden, welke tijdelijk geen doel hebben, worden gebruikt voor 
agrarische doeleinden (door pacht of huur). 

1 Behalve vaste (interne) medewerkers worden ook (externe) medewerkers ingehuurd. Meestal zijn dit 
tijdelijke krachten om pieken in de hoeveelheid werk op te vangen. Dit geldt voor de gehele 
organisatie. Externe krachten worden hier niet meegerekend. 
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Team Milieu 
Het derde team is het team Milieu. Dit team bestaat uit 11 medewerkers (incl. parttimers). De 
doelstelling van het team is in het afdelingsplan omschreven als: 
'Het op een duurzame wijze beheerszaken ontwikkelen en realiseren op het gebied van 
milieubeheer; samen met burgers en bedrijven in Venray. Het vorm en invulling geven aan 
de partnerrol met betrekking tot alle producten en processen heeft derhalve onder meer 
betrekking op tijdigheid, transparantie, betrouwbaarheid en verantwoorde/ijkheid.11] 

De verantwoordelijkheid van het team Milieu ligt bij het uitvoering geven aan de wetten 
gerelateerd aan alle milieuaspecten zoals de Wet Milieubeheer (Wmb ), de Wet 
Bodembescherming (Wbb) en de Wet Geluidshinder (Wgh). Behalve beleid, beheers- en 
juridische zaken, zoals beleidsnota's, verordeningen en beroepsschriften, zijn vooral de 
basismilieutaken de belangrijkste werkzaamheden van dit team. De basismilieutaken 
bestaan hoofdzakelijk uit activiteiten zoals het verlenen van een milieuvergunning, het 
beoordelen van bodemonderzoeken en geluidsonderzoeken, het afhandelen van Algemeen 
Maatregelen van Bestuur (meldingen art. 8.40 en art. 8.44), het beoordelen van 
milieueffectrapportage aanmeldingsnotities, etc. 
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Bijlage 4: Reorganisatie 

Voor de Kanteling: 
Voor de kanteling bestond de gemeentelijke organisatie uit 4 sectoren en 15 afdelingen. Elke 
afdeling had een afdelingsmanager (-hoofd). 

Raadsgriffiè Gemeentesecretaris 
mr. K. van Eekeren dhr. P. Lucassen 

Afd. Bestuurszaken Concerncontroller 

Sector Sector Sector Sector 
Algemene Zaken Maatschappelijke Diensten Stedelijke Ontwikkeling Stedelijk Beheer 

Afdeling Financiën & Afdeling Afdeling Afdeling 
Bedrijfsvoering Bedrijfsvoering M.D. Stedelijk Bedrijfsbureau GEO-Informatle 

Afdeling Afdeling Afdeling Ruimtelijke Afdeling 
Personeel .& Organisatie Werk & Inkomen Ontwikkeling Bouwen & Milieu 

Iriformatle\/oorziening & Afdeling Afdeling Economische Afdeling 
Automatisering Zorg & Inkomen Ontwikkeling Openbare Werken 

Afdeling Afdeling Afdeling Openbare orde & 
Publieksdiensten Welzijn Veiligheid 

Na de Kanteling 
Na de reorganisatie van17 mei 2004 is het sectoraal denken losgelaten. De gemeentelijke 
organisatie bestaat nog slechts uit 7 afdelingen. Kijkend naar de twee organogrammen is 
niet te spreken van een echte kanteling. In beide gevallen blijft er sprake van een functionele 
taakverdelinq. 

Publieksdiensten 
0 . vel Gi91!Sen 

Oienstve~ening 

Kadermedewerkers 

Maatschappelijke Diensten 
K. Bruggeman 

Bedrijfsvoering 

Welzijn/Onderwijs 

Zorg 

Participatie 
& inkomen 

Ge me enta-aad 

Griffie 

conege van B&W 

concerncontroller 
J. Smits 

Directieteam 
P. Lucassen 
P. Mandcirs 

Bestuu rsza kei 
E. van Beek 

Wonen & Werken 
M. Claus 

Openbare Ruimte 
H. Loenen 

Ruimla Economie 
& Bouwen 

Grondbedrijf 

Milieu 

Geg. beheer& 
Onderst. OR 

Civie 119chn iek OR 

Inrichting OR 

Be stuurs&. 

o ncemcon trol 

Middelen 
T. Jansen 

Afdelingsadvies 

Facilitare zaken 

Financiên 

Informatievoorziening & 
Automatisering 

Planning & Conlrol 

Projecten 
B. van Dijk 

Projectlllalisalie 
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Bijlage 5: Relatie met andere teams 

Inleiding 
De producten binnen het team Milieu gaan over verschillende schijven. Behalve het team 
Milieu worden andere teams betrokken tijdens het proces. De betrokkenheid is in vele 
gevallen minimaal te noemen. Hieronder worden deze functies kort beschreven. De 
verschillende functies zijn: 

De bodes; 
De postkamer; 
Het archief; 
De publieksbalie; 
De brandweer; 

- De handhaving. 

Bodes en Postkamer 
De bodes en de postkamer vallen respectievelijk onder de afdeling Middelen en 
Publieksdiensten. De bodes zijn als het ware de conciërges van het gemeentehuis. Zij zijn 
op de hoogte van alle activiteiten binnenshuis. Zo zijn ze ook verantwoordelijk voor het 
ophalen en versturen van alle poststukken (dit wordt tweemaal per dag gedaan). 
De postkamer is verantwoordelijk voor het inboeken en verdelen van alle ingekomen 
poststukken. De postkamer sorteert de ingekomen post per afdeling. Zo ook poststukken 
gerelateerd aan de milieuvergunning zoals aanvragen, aanvullende stukken, zienswijzen, 
bezwaarschriften, etc. 
De ingekomen post wordt door de bodes bezorgd. Alleen poststukken gerelateerd aan 
milieu- en bouwprocedures worden door de administratieve medewerkers zelf opgehaald. De 
reden hiervoor is dat ze de formele route te lang vinden. 

Archief 
De gemeente houdt een archief bij: het gemeentearchief. Het archief (afdeling Middelen) is 
'het geheugen' van Venray. In het archief is informatie te vinden over de geschiedenis van 
de plaats en de omgeving, genealogie (stamboomonderzoek), en over de geschiedenis 
Uaargangen Peel en Maas, fotocollectie). 
Bij het archief zijn ze ook verantwoordelijk voor het archiveren van milieuvergunningen (OBS 
en BS). Zij zorgen voor archivering van vergunningen, maar ook voor archivering van 
bedrijfsbezoeken, bedrijfscontroles en dergelijke. Echter, niet alles wordt permanent 
bewaard. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld. Wat in elk geval permanent bewaard wordt zijn 
de vergunning met de bijlagen en de ontwerpbeschikking. 

Publieksbalie 
De publieksbalie van afdeling Publieksdienst fungeert als frontoffice voor vragen van 
inwoners, bedrijven en derden. Zij houden zich bezig met standaard producten zoals 
aangiften (geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, overlijden), paspoorten, 
rijbewijzen, etc. 
De genomen (ontwerp-)besluiten worden bij de balie ter inzage gelegd. Bij vragen over deze 
besluiten dient de publieksbalie als filter. Zij zullen proberen vragen van klanten als eerste te 
beantwoorden. Enkele medewerkers van de publieksbalie zijn 'gespecialiseerd' in 
milieuvergunningen en meldingen. Bij technische vragen wordt hulp ingeschakeld van de 
(technische) medewerkers. 
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Brandweer 
De brandweer van de afdeling Bestuurszaken wordt minimaal betrokken bij activiteiten 
gerelateerd aan de milieuvergunning. De brandweer controleert alleen een vergunning op 
o.a. brandpreventievoorschriften en externe veiligheid. Een controle door de brandweer is 
noodzakelijk in het kader van: 

De structurering van informatieoverdracht naar de brandweer in het kader van preparatie 
en repressie (risico's: aanvalsplannen en bereikbaarheidskaarten); 
Het adequaat en gestructureerd gebruik maken van de bij de Openbare Orde en 
Veiligheid (OOV) aanwezige expertise betreffende brandpreventie; 
Het voorkomen van tegenstrijdige voorschriften in milieu- en gebruiksvergunningen. 

Het uitvoeren van een brandweercontrole is afhankelijk van de capaciteit van de brandweer. 
De technische medewerkers selecteren hierdoor slechts de vergunningen met een 
(verhoogd) risico op het gebied van brandveiligheid . 

Handhaving 
Ook integrale handhaving hoort bij de afdeling Bestuurszaken. Voor de reorganisatie maakte 
dit team onderdeel uit van de afdeling Bouwen en Milieu. De handhavers houden toezicht op 
allerlei milieu- en bouwactiviteiten binnen de gemeente en controleren daarbij de 
vergunningen; zijn de juiste vergunningen verleend en worden deze nageleefd. 
De milieuhandhavers controleren of verleende vergunningen volledig en actueel zijn. Ook 
wordt gecontroleerd of een vergunning 3 jaar na verlening is gerealiseerd. Mocht dit niet het 
geval zijn dan wordt de vergunning ingetrokken. 
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Bijlage 6: Systemen 

Corsa 
Binnen de procedures van de milieuvergunning maken de medewerkers gebruik van een 
aantal systemen. Voor milieuprocedures wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van Corsa. 
Corsa is een postregistratie systeem waarin de procedures van verschillende producten zijn 
beschreven, o.a. milieuvergunningsaanvragen, meldingen, geluidsonderzoeken en 
bodemonderzoeken. Behalve milieuprocedures zijn ook bouwprocedures in het systeem 
verwerkt. 
Sinds mei 2003 heeft Corsa het oude systeem Globedis vervangen. Vanaf 5 september 2005 
is er een nieuwe versie van Corsa geïnstalleerd en moet iedereen in het gemeentehuis met 
Corsa aan de slag. 

Straat-pakket 
Behalve het postregistratiesysteem Corsa gebruikt het team ook systemen en applicaties 
waarin actuele gegevens worden bijgehouden van milieugerelateerde activiteiten. De 
verleende vergunningen moeten bijvoorbeeld worden ingevoerd in StraMIS en StraVee. Het 
invoeren in StraMIS en StraVEE is noodzakelijk om te kunnen achterhalen wat de verleende 
situatie is in een omgeving. 
Afhankelijk van de soort activiteiten zijn hierin diverse soorten systemen uit het Straat-pakket 
te onderscheiden: 

StraVEE: hierin worden bijvoorbeeld de gegevens bijgehouden van de hoeveelheid en 
soorten dieren en de hoeveelheid ammoniak uitstoot (stankcirkels); 
StraMIS (Milieu Informatie Systeem): hierin wordt van elke milieuvergunning bijgehouden 
de gegevens van het bedrijf, de milieucategorie, de data van controles, de gegevens van 
milieubelastende installatie, etc. 2; 

StraTANK: hierin staan de gegevens van ondergrondse opslagtanks; 
StraBIS (Bodem Informatie Systeem): hierin staan de gegevens over recente 
bodemonderzoeken; 
StraGIS (Geografisch Informatie Systeem): hierin staan de geografische gegevens. 

Deze systemen zijn vooral bedoeld om historische gegevens en de verleende situatie van 
bepaalde gebieden binnen de gemeente Venray op te vragen. Andere gebruikers zijn 
bijvoorbeeld: 

Brandweer: inzage in de opslag van gevaarlijke stoffen of aanwezigheid van gevaarlijke 
activiteiten; 

- Team Ruimtelijke Ontwikkeling: inzage in de omgeving, bijvoorbeeld stankcirkelkaarten in 
verband met woningbouwmogelijkheden 

- Team Handhaving: inzage van verleende situatie bij periodieke controles. 

2 StraMIS en StraVEE zijn voor de milieuvergunningen het belangrijkst. 
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Bijlage 7: Methode van procesbeschrijving 

Inleiding 
Om een procesbeschrijving te realiseren zullen een aantal stappen worden doorlopen. De te 
volgen stappen zijn: 
- selecteer het product en de systeemgrens 

identificeer het proces 
bepaalde de methode voor de procesbeschrijving(éénmalig) 
beschrijf het proces 

Deze stappen worden in de komende paragrafen uitgebreid behandeld. Bij deze stappen 
wordt steeds het eerste deel van de opdracht in ogenschouw genomen: 
'Genereer een generieke methode om de (werk)processen te beschrijven met als doel het 
bevorderen van het zelfsturende vermogen door het meten en het bevorderen van 
productiviteit van de medewerkers. ' 

Hoofdproces bepalen 

Inleiding 
Om het hoofdproces te bepalen is belangrijk een helder beeld te hebben van het product in 
kwestie. Allereerst moet het product worden geselecteerd waarvan het proces moet worden 
beschreven. Vervolgens wordt de systeemgrens bepaald door te kijken naar de relatie van 
met andere producten in kaart te brengen. 

Selectie product 
Belangrijk is om vooraf te bepalen op welke product het hoofdproces is gebaseerd. De 
gemeentelijke organisatie kent namelijk een hoge diversiteit aan producten (en/ of diensten)3. 
De (eind)verantwoordelijkheden van deze producten liggen meestal bij een team. Elk team is 
verantwoordelijk voor een eigen set producten. 
Om een geschikt product te kiezen is het goed om te kijken welke het meest relevant is voor 
het team. Deze relevantie is het makkelijkst te bepalen door een combinatie te nemen van 
twee factoren: tijd en hoeveelheid. Kortom, het product, welke het team het meeste werk en 
tijd kost en met enige regelmaat moet worden geleverd (routine), is het meest geschikt. 

Selectie systeemgrens 
Na het bepalen van het product is het goed om te kijken waar de grenzen van het systeem 
liggen. Om dit te kunnen bepalen moet worden vastgesteld welke activiteiten binnen het 
systeem vallen. Hierbij wordt gekeken naar de relatie van het gekozen product met de 
overige producten en diensten, zoals: 

Hoe groot is de invloed van het product op andere producten (en andersom)? 

Om een goed beeld te vormen is het goed om de relaties tussen de producten in een 
schema uit te werken (zie bijlage 8). Wanneer enkele producten sterk afhankelijk zijn van 
elkaar is het verstandig ervoor te kiezen deze producten in het hoofdproces mee te nemen. 
Het succes van een product is afhankelijk van het ander. De systeemgrens wordt dus niet 
alleen bepaald door de aanwezige procedures. 

3 Overal waar producten staat worden ook diensten mee bedoeld. 

14 



TUie 

Proces identificeren 

Inleiding 

Gemeente Venray 

Na de systeemgrens te hebben bepaald gaan we ons verdiepen in het hoofdproces. Om het 
proces te identificeren wordt stap voor stap op het hoofdproces ingezoomd. De eerste stap 
wordt de blackbox-benadering genoemd. Het doel van deze benadering is om te kijken welke 
input invloed heeft op het proces en welke output vanuit het proces de omgeving 
beïnvloeden. Vervolgens delen we het hoofdproces op in fasen waarna de activiteiten van 
elke fasen worden beschreven. 

Blackbox 
Om tot het hoofdproces te komen wordt het 
proces benaderd als een blackbox. Deze Input 
benadering verdeelt het hoofdproces in drie 
(proces)elementen. Deze elementen zijn: 
- Input: welke input is nodig voor het proces? 

Transformatie: 
o Welke activiteiten liggen binnen het systeem? 
o Welke activiteiten liggen er buiten? 
o Wat is de relatie met andere (relevante) activiteiten? 

Output: welke output komt uit het proces? 

Blackbox 
(Hoofdproces) 

Output 

Bij het bepalen van deze elementen wordt meer inzicht gegeven in de omgeving van het 
proces, de randvoorwaarden, de (interne en externe) klanten, etc. Het wordt duidelijk 
gemaakt welke activiteiten binnen of buiten het proces valt. 

Hoofdproces 
De volgende stap is het bekijken van het hoofdproces. Hiervoor dient de blackbox te worden 
geopend en vervolgens wordt het proces onderscheiden in verschillende fasen. Deze fasen 
kunnen worden onderscheiden door aanwezigheid van bijvoorbeeld tussenproducten en 
voorraadpunten in het proces. 
Om tot deze fasen te komen is het goed gebruik te maken van de aanwezige 
procesbeschrijvingen zoals aanwezige procedures, activiteiten beschreven in het 
tijdregistratie systeem, en AO. 

Hoofdproces 

Werkproces 

Detailproces 

Etcetera 

Figuur 2 Vanuit hoofdproces kan steeds elke processtap worden opgedeeld 

De fasen worden uitgedrukt door middel van een zelfstandig naamwoord. Bijvoorbeeld 
gelden voor het milieuvergunningsproces de volgende fasen: het voortraject, de definitieve 
aanvraag, de toetsing, het ontwerpbesluit, het besluit en de nazorg. 
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Werkproces 
Wanneer het hoofdproces is bepaald kunnen vervolgens de werkprocessen worden afgeleid. 
Hierbij wordt de input, de transformatie en de output van elke fase bekeken. Elke fase wordt 
vervolgens opgesplitst in werkprocessen. Deze werkprocessen zijn gelijk aan de 
belangrijkste activiteiten die plaatsvinden in deze fase van het proces. Wederom is bij het 
onderscheiden van de activiteiten handig om gebruik te maken van reeds aanwezige 
beschrijvingen. Door vervolgens deze activiteiten samen met de betrokken medewerkers te 
doorlopen kunnen deze worden geverifieerd. 
De verschillende activiteiten binnen elke fase zijn te onderscheiden aan de hand van de 
taken en werkzaamheden van de verschillende betrokken medewerkers. Elke medewerker 
voert binnen een proces zijn/ haar bewerkingen uit. Deze activiteiten kunnen worden 
onderscheiden door aanwezigheid van wachtrijen in het proces. 
De activiteiten worden beschreven door middel van een werkwoord en een zelfstandig 
naamwoord, zoals 'opstellen OBS'. 

• Een wachtrii wacht op capaciteit: bijvoorbeeld wachten op controle van technische toetser of wachten op het 
verwerken in StraMIS. 

• Een voorraadpunt wacht op een beslissing omtrent verdere bestemming of bewerking: bijvoorbeeld het 
wachten op aanvullingen (na de ontvankelijkheid en technische toets) en ter inzage liggen van 
ontwer besluit. 

Tabel 1 Verschil tussen voorraadpunt en een wachtrij[S]. 

Instructies/ detailproces 
De volgende stap is het onderscheiden van instructies. Instructies hoeven niet verder in de 
vorm van een proces te worden beschreven, regels, instructies en dergelijke volstaan ook. 
Echter voor dit onderzoek zou dit te ver gaan en we beperken ons tot de werkprocessen. 

Methode bepalen 

Inleiding 
Na het identificeren wordt bepaald welke methode wordt gebruikt om het proces te 
beschrijven. In de literatuur worden verschillende methode aangereikt om processen te 
beschrijven (of te modelleren). Elke methode of techniek heeft zijn eigen voor- en nadelen en 
kan voor verschillende doelen worden gebruikt. 
Doordat er vele soorten methoden en technieken zijn worden in de volgende twee 
paragrafen twee raamwerken geïntroduceerd[8, 3]. Het doel van deze raamwerken is om 
methoden, technieken en modellen te categoriseren aan de hand van vastgestelde criteria. 

Vervolgens wordt gekeken welke methoden uit deze raamwerken het beste bij deze 
gemeentelijke organisatie passen. Deze raamwerken houden we tegen het licht van de 
opdracht, welke in het begin van deze bijlage is gegeven. Uiteindelijk worden twee 
functionele methoden nader bekeken: de IDEF0-methode en de Flowchartmethode. Dit 
gebeurt in bijlage 9. Uiteindelijk is, in de laatste paragraaf besloten om de methode te 
baseren op een combinatie van IDEF0 en Flowchart. 

Verschillende methoden 
De literatuur (zie bijlage 8) bevat vele artikelen m.b.t. het beschrijven van 
(bedrijfs)processen. Deze artikelen beschrijven een reeks aan methoden, technieken en 
modellen, welke toepasbaar zijn in verschillende situaties. 
Twee auteurs hebben zich ook ontfermd over de vele methoden, technieken en modellen om 
bedrijfsprocessen en informatiesystemen te ontwerpen (beschrijven, modelleren, etc.). Zij 
introduceren beide een raamwerk waarin de methoden, en ander worden gecategoriseerd. 
Deze twee raamwerken worden in de volgende paragrafen afzonderlijk bekeken. 
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Fit 

lnformational Software Systems 
perspective Systems Systems analysis Systems project reengineering/ operation/ 

documentation & design management systems 
(data) development 

maintenance 

Organizational Organizational Human structure Role perspective representation Design 
Resource Workplace design --

(where, who) Management 

Behavioral 
Business proces Business process BPR project Work Flow 

perspective Work Flow design 
(when, how) 

documentation reengineering management execution 

Functional 
Task Task CPI/ TQM project Quality Automated task perspective documentation Redesign management assurance/ execution 

(what) control 

Depth 
Understandig & Process Process Process Process 
communication improvement management Development execution 

Breadth 

Figuur 3 An evaluation framework for BPM/ ISM Techniques. 

Raamwerk 1 
In het artikel van M.G. Giaglis, ~ Taxonomy of Business Process Modeling and Information 
Systems Modeling Techniques', is een evaluatie raamwerk ontwikkeld met als doel het 
bestuderen en positioneren van methoden en technieken voor het beschrijven en modelleren 
van bedrijfsprocessen en/ of informatie systemen. Het raamwerk suggereert drie 
evaluatievariabelen om methoden en technieken te classificeren en te evalueren: 

breedte: richten op het doel van het model, welke kenmerkend voor de methoden, 
technieken of modellen (zie tabel 2); 
diepte: omvatten de verschillende perspectieven op het modelleren (zie tabel 3); 
passend: typische projecten, welke passen bij de methode, techniek, of model (zie figuur 
3); 

Modeling Goals and Objectives Requirements tor Modeling Techniques 

Support human understanding and communication Comprehensibility, communicability 

Support proces improvement 

Support process management 

Support proces development 

Support process execution 

Model process components reusability, measurability, 
comparability, support technology selection and 
incorporation, support process evolution 

Support reasoning, forecasting, measurement, 
monitoring, management, and coordination 

lntegrate with development environments, support tor 
process documentation, reusability 

Automate process tasks, support coöperative work, 
automateperformance measurement, check process 
integrity 

Tabel 2 BPM/ ISM goals and requirements (adapted from Curtis et al. 1992). 
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Different "proces perspectives": 
1. The functional perspective reoresents what process elements (activities) are beinq oerformed. 
2. The behavioral perspective represents when activities are performed (for example, sequencing) as well as 

aspects of how are performed through feedback loops, iteration, decision-making conditions, entry and exit 
criteria, and so on. 

3. The organizational perspective represents where and by whom activities are performed, the physical 
communication mechanisms used to transfer entities, and the physical media and locations used to store 
entities. 

4. The informational perspective represents the informational entities (data) produced or manipulated by a 
orocess and their interrelationshios. 

Tabel 3 Different perspectives for proces modelling 

Raamwerk 2 
In het artikel van R.S. Aguilar-Savén, 'Business process modelling: Review and framework', 
wordt ook op een raamwerk beschreven waar verschillende methodes en technieken worden 
geclassificeerd afhankelijk van het gebruikersdoel (zie figuur 4). 
Op de horizontale as van deze matrix staat het doel van deze methodes weergegeven . De 
methode is in 4 categorieën onderscheiden: 

1. beschrijvende modellen t.b.v. de lerende organisatie; 
2. beschrijvende en analytische modellen voor het ondersteunen van beslissingen t.b.v. 

procesontwikkelingen en -ontwerp; 
3. analytische modellen voor ondersteuning van beslissingen t.b.v. het uitvoeren en het 

beheersen van het proces; 
4. ondersteunende modellen t.b.v. de Informatie Technologie. 

De verticale as maakt onderscheid tussen het passieve en het actieve karakter van de 
verschillende methoden en technieken. Het passieve karakter betreft het ontbreken van de 
mogelijkheid om aanpassing van het systeem te implementeren zonder daarbij het gehele 
model te veranderen. Het actieve karakter benadrukt het dynamische aspect van modellen 
om verandering toe te passen zonder daarbij het gehele model te vernieuwen. 
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leaning 

GRAI-GIM 

Workflow 

UML 

Shlaer-Mellor OOT 

Rumbauoht OMT 

Coad a d Yourdon's OOA/000 

Booch's 000 

Coloured Petrinets 

IOEF3 

OS for process develop/ OS for process IT enactment support 
design execution 

Purpose of the model 

Figuur 4 Classificatie matrix om te selecteren uit verscheidene proces modelleertechnieken 
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Vergelijken van raamwerken 
Om te beoordelen welke methode, techniek of model het beste kan worden toegepast, 
worden de twee beschreven raamwerken gebruikt. Bij elk raamwerk wordt gekeken welke 
variabelen passen bij de gedefinieerde opdracht. Het raamwerk van Giaglis suggereert drie 
evaluatie variabelen om methoden en technieken te classificeren en te evalueren. Het 
raamwerk van Aguilar-Savén beschrijft twee variabelen. 

Vervolgens wordt gekeken in welke mate bovenstaande variabelen passen bij de geschetste 
situatie zoals in de opdrachtformulering is weergegeven. Het is lastig om één variabele te 
kiezen . Een organisatie is continu in beweging en kan op verschillende vlakken en 
momenten binnen de organisatie andere doelen nastreven. Daarom zijn de variabele breed 
gekozen. Na het bepalen van de variabelen is het mogelijk te kijken welke methoden en/ of 
technieken geschikt kunnen zijn (zie tabel 4). 

De volgende variabelen (en daarmee de methoden) zijn gekozen: 
- Raamwerk 1 (Giaglis): 

0 Breedte: inzichtelijkheid en communicatie, procesverbetering, proces management. 
0 Diepte: functionele (wat) en organisatorische (waar en wie) perspectief 
0 Passend: uiteindelijk HRM (moeilijk te bepalen) 

- Raamwerk 2 (Aguilar-Savén): 
0 Doel: beschrijvend model t.b.v. het leren 
0 Veranderlijkheid: passief 

De methodes en technieken die in de aanmerking komen zijn: 
- Raamwerk 1 (Giaglis): 

- Functional: Flowchart, IDEF0, {IDEF3), Simulation, (System dynamics), DFD, (UML) 
- Organizational: RAD, System dynamics, Simulation, {IDEF0) 

- Raamwerk 2 (Aguilar Savén): 
- IDEF0, RIO, DFD, RAD, Flow Chart, Gant Chart 

Tabel 4 Resultaten uit de twee raamwerken: de gekozen variabelen en de methoden 

Behalve twee raamwerken presenteert Dorr[7] ook enkele methoden genoemd om 
processen te beschrijven binnen de dienstverlening, namelijk: IDEF0, Flowcharts (of 
stroomschema) en werkinstructies. De methode IDEF0 en Flowcharts worden ook in beide 
raamwerken genoemd als potentiële methoden. In de bijlage 9 worden beide methoden 
beschreven (de kenmerken, de voor- en nadelen, etc.) en vergeleken. 

Resultaat 
Bij het bepalen van de methode zijn we gestuit op twee mogelijke methoden: IDEF0 en 
flowcharts. Besloten is om deze methoden te combineren tot één generieke methode. 
Uiteindelijk is besloten om een combinatie van elementen te gebruiken van de beschreven 
methoden. 
Het proces wordt beschreven door verschillende elementen. Wij onderscheiden de volgende 
elementen: 
■ Activiteiten (rechthoek): de activiteit wordt beschreven d.m.v. een werkwoord en 

zelfstandig naamwoord. Elke activiteit heeft zijn eigen (IDEF0): 
o Input; 
o Output; 
o (Hulp)middelen zoals mensen, machines, systemen; 
o Stuurinformatie zoals afspraken, voorschriften, procedures, checklisten, 

standaarden, jurisprudenties, etc. 
• Proces input (rechthoek met ezelsoor): informatie, grondstoffen; 
• Proces output (rechthoek met ezelsoor): eindproducten, tussenproducten; 
• Voorraden/ wachtrijen (driehoek): locaties waar (tussen)producten wachten op een 

beslissing of een bewerking of op beschikbare capaciteit; 
• Beslissingen (wybertje): momenten in het proces dat (tussen)producten kunnen kiezen 

uit twee of meerder routes (afhankelijk van de aard van het product). 
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De manier waarop het proces wordt beschreven is in beide gevallen anders. IDEF0 is van 
links(boven) naar rechts(onder). Flowcharts zijn van boven naar beneden. Wij besluiten het 
proces van links naar rechts te beschrijven (zoals bij IDEF0/ IDEF3). 

Om het doel te dienen moeten de verantwoordelijkheden van de medewerkers zichtbaar zijn. 
Echter zijn beide methoden niet geschikt om verantwoordelijken te koppelen aan de 
activiteiten. Hier zal een creatieve oplossing voor dienen te worden gevonden. In dit geval is 
gekozen om een extra systeemgrens te trekken om de bijbehorende elementen (activiteiten, 
beslissingen, voorraadpunten/ wachtrijen) van elke verantwoordelijke medewerker 
afzonderlijk te bundelen. 

Proces beschrijven 
Nu bekend is welke methode gebruikt gaat worden om de processen vorm te geven starten 
we met het beschrijven van het proces. Om dit te realiseren moet een aantal stappen worden 
doorlopen. 

Bepalen van de relevante activiteiten per fase (zie werkprocessen): 
o Bepaal input (per activiteit); 
o Bepaal output (per activiteit); 
o Bepaal (hulp )middelen (per activiteit); 
o Bepaal stuurinformatie (per activiteit). 

Bepalen van relevante voorraadpunten (en wachtrijen); 
Bepalen van beslissingen (keuzes) binnen het proces; 
Bepalen van de verantwoordelijkheden: hierbij proberen de activiteiten, voorraadpunten 
en beslissingen te koppelen aan de verantwoordelijke medewerkers. Om elke functie 
wordt vervolgens een systeemgrens geplaatst. 

In dit geval is gekozen om een extra systeemgrens te trekken om de bijbehorende 
elementen (activiteiten, beslissingen, voorraadpunten/ wachtrijen) van elke verantwoordelijke 
medewerker afzonderlijk. Hierbij valt de keuze uit technische, administratieve en juridische 
medewerkers. Aan de verantwoordelijkheden zijn vervolgens prestatie-indicatoren te 
koppelen voor het uiteindelijke prestatiesturingssysteem. 
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Bijlage 8:Artikelen over modelleren van (bedrijfs)processen 

Om tot een geschikte methode te komen zijn verschillende artikelen bestudeerd. Hieronder 
wordt deze lijst met artikelen gegeven: 

- Aalst, W.M.P. van der, Formalization and verification of event-driven process chains. 
Information and Software Technology, vol. 41 (1999), p. 639-650. 

- Aguilar-Savén, R.S., Business proces modelling: Review and framework. International. 
Journal of Production Economics 90, p. 129-149, 2004. 
Belmiro, T.R. en A.A.D. Pina, A process modelling approach at Xerox of Brazil. Work 
Study, vol. 50, nr. 7 (2001 ), p.269-275. 

- Chung, P.W.H. Chung, L.Cheung, J. Stader, P. Jarvis, J. Moore,A.Macintosh, 
Knowledge-based process management-an approach to handling adaptive workflow. 
Knowledge-Based Systems, vol.16 (2003), p. 149-160. 

- Giaglis, M.G., A Taxonomy of Business Process Modeling and Information Systems 
Modeling Techniques. International Journal of Flexible Manufacturing Systems, vol. 13, 
nr. 2, p. 209-228, 2000. 
Lin, F., M. Yang en Y. Pai, A generic structure for business modeling. Business Process 
Management Journal, vol.8, nr.1 (2002), p. 19-41. 
Mentzas, G., C. Halaris en S. Kavadias, Modelling business processes with workflow 
systems: an evaluation of alternative approaches. International Journal of Information 
Management, vol. 21 (2001), p.123-135. 

- Reding, K.F., R.L. Ratiiff en R.R. Fullmer, Flowcharting business processes: a new 
approach. Managerial Auditing Journal, vol. 13, nr. 7 (1998), p.397-402. 

- Tam, A.S.M., L.K. Chu en D. Sculli, Business proces modelling in small- to mediumsized 
enterprises. lndustrial Management and Data Systems, vol. 101, nr. 2 (2001 ), p. 144-152. 
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Bijlage 9: IDEFO en flowcharts 

IDEFO 
IDEF staat voor 'lntegrate 
Definition tor Function Modelling', 
ofwel een functionele methode 
ontworpen om keuzes, acties en 
activiteiten van een organisatie of 
systeem te modelleren. De 
techniek wordt gebruikt voor het 
ontwikkelen van structurele en Input (leverancier) 

grafische representaties van 
processen of complexe systemen 
zoals 'enterprises'. 

Stuurinformatie: 
afspraken 
voorschriften 

oroces 

(Hulp )middelen: 
mensen 
machines 
systemen 

Deze methode vindt zijn oorsprong 
uit de technische hoek, maar is 
door zijn overzichtelijkheid en 
compactheid ook zeer geschikt 
voor dienstverlenende processen. 
IDEF0 beschrijft wat er wordt Figuur 6 Format IDEF-methode 

gedaan. 

Output (klant) 

Het processchema kent een input en een output, zie figuur 5. Twee andere aspecten zijn: 
Stuurinformatie: dit zijn de regels en voorschriften die beheersing van het proces tot 
gevolg hebben; 
Middelen: dit brengt in beeld welke middelen nodig zijn of beschikbaar zijn om het proces 
uit te voeren. Het gaat niet om middelen die in het proces verbruikt of bewerkt worden 
(dus geen grondstoffen), maar wel om mensen, machines, systemen, etc. 

Het proces is in één oogopslag in één plaatje zichtbaar. Wanneer meer dan 6 stappen 
noodzakelijk is moet naar een hoger abstractieniveau van detaillering worden gezocht. Een 
nadeel is dat IDEF0 niet bruikbaar is voor procesanalyse. In figuur 6 is een voorbeeld 
gegeven van IDEF0-methode. 

order 
klant 

menukaart 

bestelling 
opnemen en 

rlnnrnAvAn 

geautomatiseerd 
ordersysteem 

recepturen 

bestelling 
bereiden 

Bestelling 
meenemen en 

11it!':ArvArAn 

Figuur 7 Voorbeeld IDEF-methode: het serveren van een maaltijd 

geserveerde 
maaltijd 

IDEF0 hoort bij de !OEF-familie. Elke vorm heeft Zijn eigen kwaliteiten. IDEF3, eveneens een 
populaire methode, richt zich in tegenstelling tot IDEF0 meer op hoe een bepaald systeem 
werkt. 
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Flowcharts 
De Flowchart is een eenvoudig hulpmiddel bij het beschrijven van het verloop van een 
bepaald proces. Een flowchart geeft in gestandaardiseerde symbolentaal het verloop van 
een proces weer: 

Gebruik een beperkt aantal symbolen: een rechthoek voor een handeling, een 'wybertje' 
voor een besluit, een rondje voor verwijzing naar een volgende pagina, een afgeronde 
rechthoek voor begin en einde van het proces; 
Teken van boven naar beneden en trek verbindingspijlen; 
Maak na een 'wybertje' twee uitgangen: één voor ja en één voor nee; 
Gebruik één symbool voor elke stap in het proces; 
De tekst in de symbooltjes bestaat meestal uit een werkwoord en een zelfstandig 
naamwoord bijvoorbeeld 'maken kostenraming'; 

De voordelen van deze methode zijn de communicatieve mogelijkheden. Flowcharts hebben 
een hoge mate van herkenbaarheid. Ze zijn eenvoudig te gebruiken, het beste bij hoog 
niveau van detail. 
Deze methode heeft ook een aantal nadelen. Een nadeel is dat geen verschil wordt gemaakt 
tussen hoofd- en subactiviteiten waardoor het moeilijk leesbaar is. De flowchart is een 
flexibele methode, misschien te flexibel door de hoge variëteit aan manieren. Ook worden 
verantwoordelijkheden niet op een natuurlijke manier beschreven, waardoor het moeilijk is 
om organisatorische functies te koppelen aan de activiteiten. 

Vergelijken van beide methoden 
Wanneer beide methoden worden vergeleken zijn verschillen en overeenkomsten zichtbaar. 
IDEF0 is door zijn compactheid geschikt voor globale procesontwerpen. De activiteiten 
worden op volgorde globaal van links naar rechts weergegeven. IDEF0 kent geen condities 
en herhalingsloops. 
Flowcharts zijn uitgebreider en daardoor meer geschikt voor detailproces ontwerpen. In 
flowcharts kunnen we de exacte volgorde van activiteiten weergeven; van boven naar 
beneden met condities, databestanden, schermen, etc. 

Beide methoden hebben een functionele benadering om processen te beschrijven. Beide 
richten zich op de activiteiten en diens input en output. Alleen door het verschil in notatie 
kunnen flowcharts gebruikt worden voor een meer gedetailleerde procesbeschrijving. Voor 
het onderzoek is een heel uitgebreide procesbeschrijving overbodig. Wij willen ons vooral 
richten op de hoofdzaken en niet op de bijzaken. We besluiten om de generieke methode 
voor deze opdracht te baseren op een combinatie van elementen van bovenstaande 
methoden. 

Uiteindelijk wordt gekeken welke aspecten van beide methoden bruikbaar zijn voor het 
beschrijven van de processen binnen de Gemeente Venray en om het doel te realiseren. 
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Bijlage 10: Milieuproducten/ -taken en 
verantwoordelijkheden 

Milieuproducten/ taken 

1. Milieu - beleid (nota's en adviezen): 
Definitie: 

Uitvoering geven aan nieuwe wetgeving en de uitwerking van strategische plannen, uit het 
Milieubeleidsplan 2003-2007, naar het milieu toe. 

Activiteiten: 
Beleid voorbereiden middels bestuderen vakliteratuur/ nieuwe ontwikkelingen 
Probleemstelling 

- Analyse en beleidsformulering 
Besluit 

2. Milieuprogramma/ -verslag: 
Definitie (programma): 

Het jaarlijks opstellen van een uitvoeringsprogramma. Daarin worden activiteiten, van 
reguliere producten tot uitvoeren beleid, opgenomen op het gebied van de wettelijk 
verplichte gemeentelijke milieutaken en de speerpunten uit het Milieubeleidsplan die dat jaar 
worden uitgevoerd. 

Definitie (verslag): 
Het jaarlijks opstellen van een evaluatie van het milieuprogramma. Van alle activiteiten 
wordt zowel procedureel als inhoudelijk de voortgang beschreven. 

Activiteiten: 
- Opvragen van informatie voor de verschillende milieuaspecten bij de betrokken 

medewerkers over de voortgang van het huidige programma, het actieplan uit het 
Milieubeleidsplan 2003-2007 en actuele ontwikkelingen over de uitgevoerde activiteiten 
(proces en resultaten) op basis van het milieuprogramma 2004 

- Opstellen van het programma/ verslag 
Procedure voor het vaststellen van het programma/ verslag 

- Rapporteren van milieuprogramma/ -verslag 

3. Milieu - verordeningen: 
Definitie: 

Een aanvulling op de wetgeving alleen geldig voor de Gemeente Venray 
Activiteiten: 

- Voorstel uit regionale samenwerkingsvormen (extern) 
- Overleg met betrokkenen (intern) 
- Opstellen verordening 
- Terugkoppeling en verwerken van voorstellen/ aanvullingen (extern) van regionale 

samenwerkingsvormen 
- Actualiseren verordening 
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4. ISV (Investering Stedelijke Vernieuwing) - Programma geluid/ bodem: 
Definitie: 

Het opstellen van een programma en verantwoorden geleverde prestaties voor de 
onderdelen: duurzaam milieu, geluid en bodem voor een periode van 4-5 jaar, binnen de 
criteria die VROM daaraan stelt. De provincie beoordeelt het programma en de geleverde 
resultaten. Voor deze activiteiten wordt een (gedeeltelijke) subsidie toegekend. 

Activiteiten: 
Ontvangen vraag 
Opstellen advies 

- Aanvrager berichten 
Begeleiden geluidssaneringen woningen/ bodemsaneringen 

5. Intergemeentelijke samenwerking: 
Definitie: 

Samenwerking van gemeentes uit de regio betreffende milieugerelateerde activiteiten. 
Hierbij moet worden gedacht aan het uitwisselen van informatie over recente onderwerpen. 

Activiteiten: 
Deelname aan diverse regionale samenwerkingsvormen (Ambtelijke Regionaal Milieu 
Overleg) 
Deelname aan diverse regionale samenwerkingsvormen (klankbordgroepen) 

6. Milieumelding AMvB's (art. 8.40 en 8.44): 
Definitie: 

Melding van Algemene Maatregelen van Bestuur betreft de 'minder milieubelastende' 
bedrijven. en/ of de uniform gegroepeerde bedrijven. Dit zijn bedrijven die in één categorie 
vallen, zoals horeca, bouw- en houtbedrijf, transportbedrijf, akkerbouw, en aan de gestelde 
eisen voldoen. 
Dit betekent dat kan worden volstaan met het indienen van een melding krachtens de Wet 
milieubeheer. Door middel van een meldingsformulier wordt nagegaan of een melding 
voldoende is of een vergunning moet worden aangevraagd. 

Activiteiten: 
Inboeken en publiceren 
Verdelen van melding 

- Toetsen van melding 
Opstellen van brief 
Milieumelding accepteren/ weigeren (evt. Nadere eis) 
Controle van rapportage en brief 

- Verzenden van rapportage en brief 
Invoeren in MIS 

Administratie 

Medewerker Milieutechniek 1 

Afdelingscoördinator 
Administratie 

Wanneer een melding wordt geweigerd, wordt er een brief opgesteld door medewerker Milieutechniek. 
Vervolgens wordt deze brief door de administratie afgehandeld. 
Hetzelfde geldt voor het toetsen op ontvankelijkheid. Dit kan leiden tot het verzoek om aanvullingen of 
het buiten behandeling laten van een aanvraag. In dit geval kan een brief leiden tot extra aanvullingen 
of een nieuwe aanvraag. 

7. Nadere Eis: 
Definitie: 

Aanvullende voorschriften op een milieumelding AMvB's. 
Activiteiten: 

Opstellen voornemen Medewerker Milieutechniek 1 
Opstellen van ontwerpbesluit 
Controle (kwaliteitstoets) Medewerker Milieutechniek 2 
Administratieve afhandeling: publicatie en ter inzage Administratie/ Milieujurist 
leggen (alleen bij zienswijzen worden 
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Opstellen beschikking 
Controle (kwaliteitstoets) 
Administratieve afhandeling: 
leggen 
Invoeren in MIS 

publicatie en ter inzage 

milieujurist betrokken 
opstellen van beschikking) 

bij 

In alle processen is het mogelijk dat bedenkingen/ zienswijzen leiden tot het opnieuw opstellen van 
een ontwerpbesluit. Dit komt in de regel weinig voor. 

8. Milieumelding type 8.19 
Definitie: 

Alle meldingen van veranderingen van een inrichting die zonder nadelige, dan wel uitsluitend 
gunstige gevolgen hebben voor het milieu, of met nadelige gevolgen, waarbij de huidige 
vergunningsvoorschriften blijven toereiken. Het betreft een kleine wijziging op een bestaande 
milieuvergunning. Dit zijn meldingen die buiten het kader van AMvB vallen . 

Activiteiten: 
Inboeken Administratie 

- Verdelen van melding 
- Toetsen van melding Medewerker Milieutechniek 1 

Opstellen van brief 
Milieumelding accepteren/ weigeren 
Controle van rapportage en brief 

- Verzenden en publiceren en ter 
milieumelding 
Invoeren in MIS 

Afdelingscoördinator 
visie leggen van Administratie 

9. Geluidsverruiming (o .a. horeca): 
Definitie: 

Beoordelen van festiviteiten (=horecagerelateerde) op een verhoging of beperking van 
toegestane geluidsnormen/ -niveaus. 

Activiteiten: 
Inboeken Administratie 
Beoordelen verzoek ontheffingen Medewerker Milieutechniek 1 

- Administratieve afhandeling en publicatie Administratie 

10. Concept milieuaanvraag: 
Definitie: 

Deze procedure is in het leven geroepen om het kaf van het koren te scheiden. Het 
aanvragen van milieuvergunning is een vrij omvangrijke procedure. Ook zijn veel 
bedrijfsgegevens noodzakelijk. Aanvragers krijgen door middel van een concept 
milieuaanvraag snel inzicht in eventuele aanvullingen van een mogelijke milieuaanvraag. 

Activiteiten: 
Inboeken Administratie 
Verdelen van conceptaanvraag 
Beoordelen van conceptaanvraag 

- Administratie afhandeling en publicatie 
Medewerker Milieutechniek 1 
Administratie 
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11. Milieuvergunningsaanvragen 

Definitie: 
Wanneer er sprake is van het oprichten, uitbreiden of wijzigen van een bedrijf, dient op 
grond van het Inrichtingen en Vergunningenbesluit milieubeheer (IVB) te worden 
beoordeeld. Wanneer er sprake is van werkzaamheden en activiteiten die 
vergunningsplichtig zijn in het kader van de Wet milieubeheer. Indien dit het geval is kan het 
volstaan met het indienen van een melding (zie AMvB) of dient een vergunning te worden 
aangevraagd. In het laatste geval is er sprake van meer 'milieubelastend' bedrijf. Deze 
voldoen niet aan de criteria gesteld bij melding 8.40. 

Activiteiten: 
Inboeken Administratie 
Verdelen op aanvraag 
Toetsen op ontvankelijkheid 
Verzoeken om aanvulling 

Medewerker Milieutechniek 1 

- Aanvragen buiten behandeling laten 
Opstellen voorschriften en opstellen consideransen 
Controle (kwaliteitstoets) 

- Administratieve afhandeling: publicatie en ter inzage 
leggen. 

Medewerker Milieutechniek 2 
Administratie 

Behandelen van bedenkingen en opstellen 
beschikking Uuridisch en/ of technisch) 

van Medewerker Milieutechniek 1 
en/ of Medewerker Milieujurist 
Administratie - Administratieve afhandeling: publicatie en ter inzage 

leggen. 
Opstelling beschikking 
Controle (kwaliteitstoets) 
Administratieve afhandeling: 
leggen. 
Invoeren in MIS 

Administratie/ Milieujurist 
Afdelingscoördinator 

publicatie en ter inzage Administratie 

12. Milieuvergunningen aanpassen (ambtshalve): 
Definitie: 

Dit betreft milieuvergunningen, die in de voorschriften te kort schieten, worden op initiatief 
van bijvoorbeeld de cluster handhaving aangebracht. 

Activiteiten: 
- Verdelen van de vergunning 

Opstellen voorschriften en opstellen consideransen 
Controle (kwaliteitstoets) 

Medewerker Milieutechniek 1 
en/ of Medewerker Milieujurist 
Medewerker Milieutechniek 1 
Medewerker Milieutechniek 2 

- Administratieve afhandeling: publicatie en ter inzage Administratie 
leggen. 
Behandelen van bedenkingen en 
beschikking Uuridisch en/ of technisch) 
Controle (kwaliteitstoets) 

opstellen van Medewerker Milieutechniek 1 
en/ of Medewerker Milieujurist 

Administratieve afhandeling: publicatie en ter inzage Administratie 
leggen. 
Opstelling beschikking 
Controle (kwaliteitstoets) 
Administratieve afhandeling: 
leggen. 
Invoeren in MIS 

Administratie/ Milieujurist 
Afdelingscoördinator 

publicatie en ter inzage Administratie 

De procesbeschrijving van milieuvergunningsaanvragen en het ambtshalve aanpassen van 
milieuvergunningen lijken enigszins op elkaar. Enkel de cursief gedrukte stappen zijn verschillend. 
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13. Milieuvergunning intrekken: 
Definitie (verzoek) : 

Het (geheel of gedeeltelijk) intrekken van een milieuvergunning op verzoek van de 
vergunninghouder. Dit gebeurt meestal als een inrichting geheel of gedeeltelijk niet meer 
bedrijfsmatig in werking is. 

Definitie (ambtshalve): 
Het (geheel of gedeeltelijk) intrekken van een milieuvergunning op verzoek van milieu 
juristen en/ of handhavers. Het controlerapport van de cluster handhaving ligt hier meestal 
aan ten grondslag. 

Activiteiten: 
Inboeken Administratie 

- Verdelen van intrekkingsverzoek 
Toetsen op ontvankelijkheid 
Verzoeken om aanvulling 
Verzoek buiten behandeling laten 

Medewerker Milieutechniek 1 

Opstellen voornemen naar inrichtinghouder en de 
wettelijke adviseurs 
Opstellen ontwerpbesluit 
Controle (kwaliteitstoets) Medewerker Milieutechniek 2 
Administratieve afhandeling: publicatie en ter inzage Administratie 
leggen. 
Behandelen van eventuele bedenkingen 
Opstellen van beschikking 
Controle (kwaliteitstoets) 
Administratieve afhandeling: publicatie en ter inzage 
leggen. 
Invoeren in MIS 

Medewerker Milieujurist 
Administratie/ Milieujurist 
Afdelingscoördinator 
Administratie 

De verschillen in de procesbeschrijving bij het intrekken van milieuvergunningen, hetzij op verzoek 
hetzij ambtshalve, zijn cursief weergegeven. Het ambtshalve intrekken van een vergunning slaat deze 
stappen namelijk over. 

14. Ontheffingen - lozingenbesluit - bodembescherming: 
Definitie: 

Het tijdelijk verlenen (maximaal 4 jaar) van een ontheffing/ toestemming op het lozen van 
bedrijfsafvalwater op de bodem. 

Activiteiten: 
Inboeken Administratie 
Ontvangen en verdelen van aanvraag 

- Toetsen op ontvankelijkheid 
- Verzoek om aanvulling 
- Aanvraag buiten behandeling laten 

Opstellen van ontwerpbesluit 
Controle (kwaliteitstoets) 

Medewerker Milieutechniek 1 

Medewerker Milieutechniek 2 
Administratieve afhandeling: publicatie en ter inzage Administratie 
leggen. 
Behandelen van eventuele bedenkingen 
Opstellen van beschikking 
Controle (kwaliteitstoets) 

- Administratieve afhandeling: publicatie en ter inzage 
leggen. 
Invoeren in MIS 

Medewerker Milieujurist 
Administratie/ Milieujurist 
Afdelingscoördinator 
Administratie 
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15. Bodemonderzoek: 
Definitie: 

Een onderzoek naar de milieuhygiënische gesteldheid van de bodem (grond en 
grondwater). 

Activiteiten: 
Inboeken van een onderzoeksrapport 
Toetsen van het rapport aan de norm 
Invoeren in StraBIS 

Administratie 
Mw. Milieutechn. 
Mw. Milieutechn. 

Opstellen brief en verzenden Mw. Milieutechn. 

Verschil/ende bodemonderzoeken: 
Fases: 

Historisch onderzoek: 

Verkennend onderzoek: 

Nader onderzoek: 

Aanvullend onderzoek: 

Saneringsonderzoek: 

Saneringsplan: 

Uitvoering saneringsplan 

Overige: 
Nul- en eindsituatie: 

BOOT-onderzoek (Besluit 
Opslag Ondergrondse Tanks): 
Indicatief onderzoek: 

Dit is het vooronderzoek om te controleren welke activiteiten 
en onderzoeken er vroeger op betreffende locatie hebben 
plaatsgevonden. 
Steekproefsgewijs worden enkele monsters (samples) 
genomen van de grond van de locatie. 
Wanneer uit het verkennend onderzoek verdachte 
materialen (stoffen) zijn gevonden wordt gekeken waar de 
verontreiniging zit. 
In deze fase wordt het (gehele) verontreinigde gebied 
afgebakend (zowel horizontale als verticale onderzoek). 
Hierbij wordt gekeken hoe de grond het beste kan worden 
gereinigd (schoonspuiten, afgraven, etc.). 
Hierin wordt in detail de werkzaamheden en tijdsplanning 
ervan weergegeven. 
De verslaglegging hiervan vindt plaats in de evaluatie. 
Hieruit blijkt of de sanering goed is uitgevoerd. 

Vergelijken van de grond voor het exploiteren van de 
geplande activiteit en erna. Hierdoor kan gekeken worden of 
het bedrijf de grond heeft vervuild . Dit gebeurt voornamelijk 
bij bedrijven met bodembedreigende activiteiten. 
Onderzoek naar de aanwezigheid van ondergrondse tanks 
en het (eventueel) verwijderen van deze tanks. 
Dit is een vorm van een verkennend onderzoek. In dit geval 
wordt er naar één specifiek item gezocht. Dit kan een stof 
betreffen, maar ook op één plek of op een halve meter 
diepte. 

16. Geluidsonderzoek: 
Definitie: 

Het onderzoeken of het geluidsniveau van bepaalde activiteiten voldoet aan de daarvoor 
gestelde normen. In dit geval gaat het over onderzoeken niet ten behoeve van milieu 
gerelateerde procedures, zoals milieumeldingen en milieuvergunningsaanvragen. 

Activiteiten: 
Inboeken van een onderzoeksrapport Administratie 

- Toetsen van het rapport aan de norm Medewerker Milieutechniek 
Opstellen brief en verzenden 
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17. Melding bouwstoffenbesluit: 
Definitie: 

Het melden van toepassingen van grote partijen bouwstoffen (grond) wanneer het licht 
verontreinigde stoffen bevat zonder het milieu te schaden. 

Activiteiten: 
Melding inboeken Administratie 
Beoordelen Medewerker Milieutechniek 

- Advies uitbrengen 

18. MER-procedure: 
Definitie: 

De Milieueffectrapportage (MER) is een hulpmiddel voor het beschikken op een aanvraag. 
Voor bepaalde activiteiten dient altijd een MER opgesteld te worden (mer-plichtige 
activiteiten) en voor andere dient te worden beoordeeld of een MER noodzakelijk is (mer
beoordelingsplichtige activiteiten). Het Besluit MER 1994 regelt voor een groot aantal 
activiteiten welke voorbereiding verwacht wordt. 
In bepaalde gevallen kan een milieuvergunning niet eerder in behandeling worden genomen 
dan nadat een milieueffectrapport is gemaakt. Een milieueffectrapport geeft aan welke 
belangrijke nadelige gevolgen van een bepaalde activiteit worden verwacht voor het milieu. 
Meestal geldt een MER voor grote bedrijven 

Activiteiten: 
Inboeken ontvangen MER-rapport van bedrijf Administratie 

- Technische toets Medewerker Milieutechniek 
- Administratieve toets Administratie 

Rapportage (milieuvergunning) opsturen naar bedrijf 

19. Milieu beroepszaken: 
Definitie: 

Beroepszaken zijn een gevolg van een beschikking. Wanneer zienswijzen zijn ingediend en 
deze komen, volgens de indiener, in de beschikking niet (voldoende) tot zijn recht, kan een 
beroep worden ingediend bij de Raad van State 

Activiteiten: 
Opstellen verweerschrift 
Opstellen pleitnota schorsingsverzoek/ bodemprocedure 

- Zitting bijwonen 

20. Adviseren derden (intern en extern): 
Definitie: 

Beantwoorden vragen van overheidsinstanties en andere gemeentelijke afdelingen in relatie 
tot ( concept)vergunningen. 

Activiteiten: 
Ontvangen van een vraag 
Opstellen advies 

- Aanvrager (schriftelijk) berichten over het resultaat 

21. Milieu ondersteuning adviseurs: 
Definitie: 

Een overleg met adviseurs van agrarische bedrijven over milieuvergunningen en 
aanverwante zaken (proces en inhoud). 

Activiteiten: 
- Agenda voorbereiden 

Overleg voeren met externe adviseurs 
- Verslaglegging en afspraken maken 
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22. Milieu schadeclaims: 
Definitie: 

Wanneer een instelling beweert schade te hebben gelopen n.a. v. een besluit van de 
gemeente kan een schadeclaim worden ingediend. Deze worden afgehandeld door een 
verzekeringsmaatschappij. 

Activiteiten: 
Overdragen aan en ondersteunen verzekeringsmaatschappij 

23. Milieu voorlichting/ overleg vergunningen: 
Definitie: 

Te woord staan van vragen m.b.t. milieu gerelateerde activiteiten (milieuaanvragen, 
bodemonderzoeken, etc). Dit vooroverleg heeft geen betrekking op lopende aanvragen. 

Activiteiten: 
Ontvangen van een vraag van burgers en bedrijven in relatie tot (concept) vergunningen 
en informatie verstrekken 

24. Applicatiebeheer: 
Definitie: 

Het beheren van de gebruikte systemen (strabis, stramis, stratank, etc.). 
Activiteiten: 

Onderhouden van vijf geautomatiseerde bestanden (updates) 
Draaien van controleoverzicht 
Helpdesk functie 
Onderhouden contacten met leveranciers (continuïteit pakketten) 
In afdeling bespreken inhoudelijke wijzigingen (veranderende functionaliteiten) 

25. Administratieve/ secretariële ondersteuning: 
Definitie: 

Alle administratieve handelingen ter ondersteuning van alle andere processen binnen het 
team Milieu (en afdeling Wonen en Werken). Deze zijn veelal verwerkt in de andere 
beschreven processen. 

Activiteiten: 
Zie hiervoor de procesbeschrijving van de producten. 
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Verantwoordelijkheden 

De verantwoordelijkheid (de input van kennis, tijdsbelasting en zeggenschap) van de 
medewerker voor de verschillende (sub)producten worden hieronder weergegeven. Hierbij 
wordt niet in ogenschouw genomen met de hoeveelheid uren die ze bezig zijn met het 
product in verhouding met de andere producten. De producten/ diensten worden De 
verantwoordelijkheid wordt aangegeven door middel van drie karakters: 
X: hoofdverantwoordelijkheden 
0: medeverantwoordelijkheden 
#: ondersteunende verantwoordelijkheden 

Producten/ diensten/ etc. -s- - ê - :::e ~ 0:: CD .., LL LL :::e CD - -- - - - - - m CD C 
.ll: .ll: .ll: .ll: .ll: .ll: J: 
.! .! .! .! .! .! :::e :::e -- - ~ C: C: C: C: C: C: - -.c: .c: .c: .c: .c: .c: 111 111 ëii 
(.) (.) (.) (.) (.) (.) ·;:: ·;:: ai Q) Q) Q) Q) Q) Q) ::::s ::::s .c - - - - - - ...... ...... 
::::s ::::s ::::s ::::s ::::s ::::s ::::s ::::s ::::s 

~ .! .! ~ ~ .! ~ .! ~ 
:::e :::e i :::e :::e :::e :::e :::e :::e 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 

:::e :::e :::e :::e :::e :::e :::e :::e :::e 

1. Milieu beleid (nota's en adviezen) 0 0 0 0 0 0 0 0 X 
2. Milieu programma/ - verslag # # # # # # # # X 
3. Milieu verordeningen X X 0 
4. ISV - Programma Geluid X 
5. ISV - Programma Bodem 0 X 
6. Intergemeentelijke samenwerking 0 0 0 0 0 0 X 
7. Milieumelding type 8.40 (type 8.44) 0 0 0 0 X 
8. Nadere eis (voornamelijk horeca) X X X X X 

(hor) 
9. Milieumelding type 8.19 # # # # X 
10. Geluidsontheffingen 0 X 
11. Concept milieuaanvraag X X X X 0 0 
12. Milieuvergunningaanvragen X X X X 0 0 
13. Milieuvergunningen aanpassen (ambtshalve) # # # # X X 
14. Milieuvergunning verzoek intrekking # # # # X X 
15. Milieuvergunning ambtshalve intrekken # # # # X X 
16. Ontheffingen - lozingen besluit - X 0 X X 

bodembescherming 
17. Bodemonderzoek X 0 
18. Geluidsonderzoek X X 
19. Melding bouwstoffenbesluit X 0 
20. MER-procedure # 0 X X 
21. Milieu beroepszaken (n.a.v. MVA) 0 0 0 0 X X 
22. Adviseren derden (intern en extern) X X X X X X X X X 
23. Milieu ondersteuning adviseurs # # # # X 
24. Milieu schadeclaims # # # # X X 
25. Milieu voorlichting/ overleg vergunningen X X X X X X 0 0 0 
26. Applicatiebeheer X X X 

-en 
~ 

-.:i: 
~ -Q) 
;: 
~ ... -.!!? 
C: ·e 
~ 
~ 

# 
# 

# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 
# 

# 
# 
# 
# 

# 

27. Administratieve/ secretariële ondersteuning Deze zijn verwerkt in bovenstaande procedures X 
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Bijlage 11: Productrelatie-diagram 

, ............... ................................................................................................................................................................... . .. ............ 

1. Input: 2. Transformatie: 3. Output: 
Beoordelingen -- Verzoek 

Vooroverleg . - Vergunningen Aanvraag ~ Ontheffingen 
-

en/ of Concept Milieuvergunningsaanvraag: -- Onderzoek milieuaanvraag f,+ Melding: - Varianten: ..... - Milieu-Ingekomen AMvB's (evt. Nadere Eis): . 
Bodemonderzoek (0-situatie) 

- - : - - .... programma stukken ' - Art. 8.40 M - Geluidsonderzoek - Etc. 
- Art. 8.44 E Ontheffingen - lozingenbesluit--
Art. 8.19 (horende bij R . - bodembescherming .. 
Milieuvergunning) ~r - Intrekken (verzoek/ ambtshalve) 

'••· ··· ····· - Aanpassen 

• . 
Bodemonderzoek (aan-/ verkoopgrond, ..................... ·································· 

-.. projecten, etc.), geluidsonderzoek -

Melding bouwstoffenbesluit . 
Geluidsontheffingen, Sanering weg-/ -

verkeerslawaai 

.. Milieu: verordeningen, beleid, 
- programma/ verslag 

l ............................................................................................ .............................................................. ........................................................................................................................................ ................................................. J 
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Bijlage 12: Functie en activiteitentabel 

Functie: 
C: 

~ 

C: ~ 
.:: GI (.,) 

~ 
-lC -lC 
,!!! "' "' C: 
C: .. .. 

i.: GI GI ,ê .i:: GI .8 't, 0, 
(.,) .i:: "' 

GI C: .s; ,!!! ,!! (.,) .s; .;.: E f 

i "' 
Il) 

Activiteiten: 
.s; Cl)::.:: ::s ~ I::! !f ft 1 1 'E 0:: ,!!! 

~ 
GI 

~ E q: q: :S :o a. .i:: ~ ~ 
Il) Il) 

't, :e ::s 0 0 s GI 
q: 

' ' ' ' ' ' 
.., 

' ' 0 ' 
q: a. !XI 

Inboeken ingekomen poststukken (per X X 
afdelina) 
Verdelen van ingekomen post per afdeling X X 
Ophalen van ingekomen post (bouwen en X X 
milieu) 
Inboeken van aanvragen, aanvullingen, X X 
bedenkingen en beroepszaken per 
medewerker 
Verdelen van inaekomen stukken X X 
Toetsen ontvankelijkheid en milieu technische X X X X X 
aspecten 
- Actualiseren beoordelinasvoorwaarden X X X X X X X 
Opstellen voorschriften en considerans X X X X 0 0 X 
- Actualiseren en verbetering standaard X X X X X X X 

voorschriften en consideransen 
Beoordelen akoestisch rapport X X X X 
Collegiale toets X X X X X 
Juridische toets X X 
Controletoets OBS (tekenen van mandaat) 0 X X 
Archiveren OBS en ter inzage leggen X X 
Beoordelen bedenkingen X X X 
Opstellen beschikkina conform X 0 0 0 0 X 
Opstellen beschikking niet conform X X X X 0 0 X 
Controletoets BS (tekenen van mandaat) 0 X X 
Archiveren BS en ter inzage leggen X X 
Administratieve controle (OBS en BS) X X 
Beoordelen ter inzaqe X X 
Procedure beroepszaken: 
- Opstellen verweerschrift 0 0 0 0 X X X 
- Versturen verweerschrift en stukken X X 

- Opstellen pleitnota X X X 
- Bijwonen zitting 0 0 0 0 X X X 
Administratief afhandelen, o.a. : 
- Versturen brief met ontvanastbevestiaina X X 
- Versturen brief met wachten op X X 

aanvulling (formeel) 
- Versturen brief met buitenbehandeling X X 

laten 
- Maken correspondentie brief, verzendlijst, X X 

en brief van kennisaevina 
- Maken publicatie X X 
(maken publicatie/ mandaterinosoverzicht) 
- Verwerken in StraMIS X X 
- Versturen van exemplaar naar archief X X 

(archivering) 
Totale uren(%) 0.8 0.39 0.83 0.68 0,96 0.8 0.8 0.05 0.30 0.25 

Productieve uren (per jaar) 821(x2) 1228 1300 1300 1300 821 578 1156 821 -

Productieve uren (per week) 22.74 34 36 36 36 22.74 16 32 24 

X = uitvoerende werkzaamheden 
0 = ondersteunende werkzaamheden 
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Bijlage 13: Milieuvergunningsproces {agrarisch) 
Controle akoestisch 

rapport 

Pr edures 

Juridische controle 

, .......................................... .... ............ ..................................................................... ........................................................................................ .. ......................... ... ....... ,_.-------fa,,-------------------------------4----

Bodekamer (Input): 

Milieuvergun 

j-·- · - · - · i·~'."'~,~~ 

Administratie Milieu: 

r···~~~~~~:;~·········································· 1 

Inboeken en 
verdelen per 

afdeling 

1····~~~~;~~~~; ···· ·········l··L.~ ....................... ........................ ........ 1 
l hof'nonr-y.,.l,on l: 
~···········•• •··· ·················•••·•·••z,..•1 

· .............................................. · 

Werkvoorraad 
Geschiedenis 

Inboeken en 
verdelen 

(per technisch/ 
juridisch mw.): 

l Beoordelingsform. 
\ Checklist 
1 VP."'l•n /vnor\ vP.rlP.O 

Toetsen op 
ontvankelijkheid 

(vaste procedures) 
en beoordelen op 
milieu technische 

Milieutechnisch medewerker: 

Opstellen brief: 
Verzoek om 

1 1 aanvullingen 
L _____ _ _ -i,{ Buiten 

1 
behandeling :- - -: 

·································································· ··········· ······••·•··································································'· ································································~--------' 
: 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - ï 1 1 1 , , : Bodekamer (output): 

: 1 Opstellen brief: 1 t I Administratief 1 , ' j 1 - - - - - - - -

Ç - - - t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - Ontvangstbevestiging 1- - - - - - - - - - +, afhandelen: .,. - ""' ,.t - -~- - - - ....,. Brieven 

1 ~ ~ _- - - - - - - - - - - - - - - ! : ·- - - - - - - - - ~ ,,' . ~ - - - - - - .i ... 

, v... ............................................................................................ •--------------l 
OBS/ ......................... ...... ..................................... .. . ............. _ 

· ............................................ · 

Opstellen BS (niet-<:onform): 

Jurisprudenties 
Reoels- en wetaevino 

Beoordelen en behandelen van 
hPrlPnkinn,m 

Starten procedure 'beroepszaken•: 
Spoed: 
Beroep binnen: 

Uitspraak RVS: 

Administratief afhandelen: 
verzenden 
verzendlijst. brief 
kennisgeving en 
correspondentie 
stempelen bij 
besluit horende 

Beoordelen van technische bedenkinAen (Milieut9Chnisch medewerker) 

Voorlopige voorziening 
Verweerschrift 
Pleitnota 
Bijwonen zitting 
Onherroepelijk of vernietiging 

On!=.tAIIAn R.<; fniAt r.nnfnrml 

Milieuvergunning 
OBS/ BS uitgaand 
Aanvullende gegevens 
Brieven 
Bedenkingen/ beroepszaken········ .... 

35 



Bijlage 14: Toepassen ProMES-systeem 

Bij een ProMES-project is het verstandig om informeel te evalueren in hoeverre de 
(gemeentelijke) organisatie de onderstaande standpunten en opvattingen deelt[10]. Deze 
evaluatie kan beter vooraf plaatsvinden om negatieve reacties tijdens het project te 
voorkomen. 

Allereerst is de houding van de organisatie bepalend voor het succes van het project: het 
ontwikkelen en implementeren van ProMES binnen het team Milieu. Belangrijk is dat de 
standpunten aanwezig zijn in de gemeentelijke organisatie (en het team Milieu) voor een 
optimaal resultaat. Deze standpunten zijn[1 O]: 
1. Het verbeteren van productiviteit is belangrijk: 

Productiviteit staat voor efficiency en effectiviteit, ofwel de dingen goed doen. Het OOT 
legt de basis voor vergaande ontwikkelingen om de efficiëntie en effectiviteit van de 
organisatie te verhogen. 

2. Het verbeteren van productiviteit is niet makkelijk: 
Binnen de afdelingen en de teams is een hoge diversiteit aan producten en diensten 
aanwezig. Door de hoge diversiteit en een minimale personele bezetting is het moeilijk 
de juiste prioriteiten te stellen. ProMES zou hierbij een toegevoegde waarde kunnen 
hebben, mits het systeem alle verantwoordelijkheden van het team dekt. 

3. Het verbeteren van productiviteit wordt gezien als een lange termijn inspanning: 
In verschillende beleidsnota's wordt het verhogen van productiviteit (efficiëntie en 
effectiviteit) benadrukt. De projecten HOB (tegenwoordig SWAP) en HRM belichten het 
streven naar een betere bedrijfsvoering en het streven naar zelfsturende medewerkers. 

Behalve bovenstaande standpunten moeten ook specifieke opvattingen aanwezig zijn in de 
organisatie voor het succes van het project. Benodigde opvattingen zijn[1 O]: 
1. Het verbeteren van productiviteit is afhankelijk van de prestaties van het personeel: 

Een dienstverlenende organisatie is afhankelijk van functioneren door het personeel, dit 
bevestigt bovenstaand opvatting. Binnen het HRM-beleid van de Gemeente Venray 
wordt het succes van de organisatie toegerekend aan de kwaliteit van medewerkers. 

2. Het aanpakken van productiviteit wordt als positief ervaren: 
De medewerkers tonen interesse in hoe de werkprocessen rond de milieuvergunningen 
(en ook bouwvergunningen) kunnen worden verbeterd. Momenteel is er sprake van 
onderbezetting, waardoor beroep wordt gedaan op externe krachten. Inzichtelijk maken 
van de productiviteit en de prestaties brengt inzicht in de mogelijke knelpunten. 
Duidelijkheid verkrijgen over de prestaties van de medewerkers, geeft inzicht in de 
productiviteit en een bevestiging van de medewerkers over het geleverde werk. Door 
middel van kwantitatieve gegevens worden ze in staat gesteld om hun prestaties te 
meten. Dit wordt als positief ervaren. Zij willen meewerken aan het optimaliseren van de 
processen. 

3. Het vertrouwen tussen het management en het personeel is erg belangrijk: 
Binnen de Gemeente Venray worden de medewerkers taakvolwassen geacht. Deze 
zelfstandigheid van de medewerkers tekent het vertrouwen tussen beide 'partijen'. De 
open communicatie maakt het mogelijk eventuele problemen bespreekbaar te maken. 
Dit is ook één van de uitgangspunten van het HRM-beleid van de Gemeente Venray. 

4. Stabiliteit van het management is gewenst, zodat de betrokkenheid van het management 
in stand blijft: 
Op 17 mei 2004 heeft een reorganisatie plaatsgevonden, waardoor binnen het 
management (afdelingshoofden en coördinatoren) het één en ander is veranderd. 
Vervolgens staat de functie van de teamcoördinator ter discussie, omdat gestreefd wordt 
naar zelfsturende teams binnen de gemeente, waarbij de functie van coördinator 
overbodig wordt gemaakt. 
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Een nadeel is dat de 'span of control' van het afdelingshoofd vele malen groter wordt dan 
die van de huidige teamcoördinator. De coördinator heeft momenteel een essentiële 
functie om als tussenpersoon tussen team en (hoger)management te fungeren. 

5. De houding van het bedrijf tegen over het meten van prestaties: 
Voor de gemeentelijke organisatie is het meten van prestaties onbekend terrein. Door 
allerlei programma's worden wel resultaten gepresenteerd, zoals in het Milieuprogramma 
dat resultaten presenteert gericht op allerlei milieuaspecten {aantal milieuvergunningen, 
meldingen, etc.). Het meten van prestaties komt echter niet veel voor. Het goed 
introduceren en begeleiden van het project is essentieel om eventuele weerstand te 
voorkomen. Het betrekken en het goed informeren van medewerkers is daarmee 
belangrijk. 
Eerste reactie zoals 'We doen het toch goed?!', 'Ik doe mijn best, is dat niet voldoende!' 
zijn logische reacties. Het team was over het algemeen positief te noemen. 

6. 'lf we didn't invent it, it's no good', dit gedrag zal binnen de organisatie het invoeren van 
ProMES stagneren: 
Op 5 september 2005 heeft de gemeente een nieuwe ICT-omgeving gekregen. Het 
ingebruikname van de nieuwe systemen heeft tot veel problemen (en irritaties) geleid. 
Het implementeren van het ProMES-systeem kan mogelijk tot weerstand leiden. Echter 
door het team en de medewerkers bij de ontwikkelingen te betrekken kan dit worden 
voorkomen. 

Na het doorlopen van bovenstaande standpunten en opvattingen is besloten om te starten 
met het ProMES-traject. Deze standpunten en opvattingen worden voor een groot deel 
gedekt binnen de Gemeente Venray. 
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Bijlage 15: Checklist Milieuvergunning 
Naam: ............... . ................ .. ............ . ...... . .. .. .............. . .. . ... .. ... . ..... . .. . . ... .. . ... . .... .. ........ . . . . . . . . 
Adres: .... . . .. . . ... . ..... .. . .. . . . . . . . ........ .. . . . .............. . .................... . .. ... . ........ . .... . ...... . ...... .. ........... . 
Postcode: .. ....... . .............. . ... . ..... .... .. ....... .. .... . . . . Woonplaats: ............ .. ...... ... . ..... ... . .. .. .. ..... .. . . . 
Locatieadres: .......... . ............ ... . ... .... ...... . ... . . . ...... .. . . .. . .................... . .... . .. . .. . ... . .... . ...... .. ... .... .. . 

Categoriebepaling: □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 
CBl-code: Neven CBl-code: 

Afgehandeld door: 
Datum Initialen 

(Voor)overleg (duur= .. .. . . min): □ Ja □ Nee 

Concept-Milieuaanvraag (duur= ....... ): □ Ja □ Nee 

Ontvankelijkheidtoets (duur= ..... . ): □ Ja □ Nee 

Verlengde procedure: □ Ja □ Nee 

□ N.v.t. 
Afstemming brandweer: 

- advies aangevraagd: Datum: ............ 

- advies overgenomen: □ Ja □ Nee 

Afstemming bouwen: □ Ja □ N.v.t. 

Toetsing bestemmingsplan: □ Ja □ N.v.t. 

VROM-Inspectie Regio Zuid: □ Ja □ N.v.t. 

Coördinatie zuiveringschap: □ Ja □ N.v.t. 

Grondwaterbeschermingsgebied: □ Ja □ Nee 

Collegiale toets (duur= ...... ): □ Ja □ Nee 

Bestuderen aanvraag : ja/ nee 

□ Bestuderen aanvraagformulier, de overzichtstekeningen en de bijlage (het doel is om een beeld te vormen 
van de inrichting en om belangrijke milieuaspecten te onderscheiden) 

Bestuderen consideransen: ja/ nee 

□ Controle standaardconsideransen: zijn de standaardconsideransen in acht genomen? 

□ Controle data: zijn de juiste data gebruikt i.v.m. de gevolgde procedure? 

□ Controle bevindingen: zijn er opmerkelijke en/ of tegenstrijdige bevindingen geconstateerd of ontbreken er 
enkele bevindingen? 

Vergelijken van het dictum (het besluit) met de aanvraag: ja/ nee 

□ Dekken ze elkaar volledig af? 
Bestuderen voorschriftengakket: ja/ nee 

□ Zijn de standaardvoorschriften in acht genomen? 

□ Dekken de voorschriften de consideransen af? (incl. aanvullende voorschriften) 

~uri~il;~~:~~:~h~~~~r~a~.~~.~):tbaar? - - - - - - -- - - - - - -- -□- - - Ja -- - - - -- -□- -- Nee - - --r------ -- --r--------------
□ N.v.t. 

Bestuderen considerans: ja/ nee 
D Doornemen consideransen 

□ Controle data: zijn de juiste data gebruikt i.v.m. de gevolgde procedures? 
D Controle bevindingen (en aangedragen aandachtspunten): zijn er opmerkelijke en/ of tegenstrijdige feiten 

geconstateerd of ontbreken er enkele bevindingen? 
Vergelijken dictum (het besluit) met bijbehorende consideransen: ja/ nee 
D Dekken ze elkaar volledig? 
Bestuderen voorschriftengakket: ja/ nee 
D Zijn de juiste (aanvullende) voorschriften in acht genomen/ toegepast?: 
D Dekken de (aanvullenden) voorschriften de consideransen volledig af? 
_□ ___ Zijn_de {aanvullende.) voorschriften handhaafbaar? ______________________ ____________________________________ 
Ondertekenen afdelingsmanager: □ Handtekening □ Stemoel 
Bewaken aanleveren rapportage: Termijn: 
□ Akoestisch onderzoek .. .... maanden na BS 
D Bodemonderzoek ... ... maanden na BS 

D Energieonderzoek .. ... . maanden na BS 

□ Anders, nl : ..... . maanden na BS 
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Bijlage 16: Procedures 

Inleiding 
De kwaliteit van een vergunning wordt gewaarborgd door het uitvoeren van een 
(voor)overleg, een collegiale toets en een juridische toets. Om echter de kwaliteit hiervan te 
garanderen moeten ze uit een minimaal aantal stappen bestaan. Omdat 
milieuvergunningsaanvragen sterk variëren moeten deze stappen op hoofdlijnen worden 
bepaald. Hieronder worden voorbeelden gegevens van mogelijke procedures. Onder elk stap 
staan een aantal aandachtspunten om elke stap meer inhoud te geven. 

Voorbeeld procedures (voor)overleg 
Op dit moment is geen voorbeeld procedure voorhanden, het is noodzakelijk om hierover 
afspraken te maken, zodat bij een (voor)overleg sprake is van enige routine. Enkele te 
bespreken punten tijdens een (voor)overleg, welke in een procedure te verwerken zijn4

, zijn: 
□ Reden voor vergunningsaanvraag 
□ Uitgangspunten toetsing vergunningsaanvraag 
□ Bespreken aanvraagformulier 
□ Toekomst plannen van inrichting (binnen 3 jaar na van kracht zijn van besluit) 
□ Nader aan te leveren informatie 
□ Eisen tekening 
□ Constateringen/ strijdigheden tijdens bedrijfsbezoek 
□ Afspraken (concept/ definitief (viervoud), termijnen) 

Voorbeeld procedure collegiale toets5 

1. Bestuderen aanvraag: ja/ nee 
□ Bestuderen aanvraagformulier, de overzichtstekeningen en de bijlage (het doel is om een 

beeld te vormen van de inrichting en om belangrijke milieuaspecten te onderscheiden) 
2. Bestuderen consideransen: ja/ nee 
□ Controle standaardconsideransen: zijn de standaardconsideransen in acht genomen? 
□ Controle data: zijn de juiste data gebruikt i.v.m. de gevolgde procedure? 
□ Controle bevindingen: zijn er opmerkelijke en/ of tegenstrijdige bevindingen 

geconstateerd of ontbreken er enkele bevindingen? 
3. Vergelijken van het dictum (het besluit} met de aanvraag: ja/ nee 
□ Dekken ze elkaar volledig af? 
4. Bestuderen voorschriftenpakket: ja/ nee 
□ Zijn de standaardvoorschriften in acht genomen? 
□ Dekken de voorschriften de consideransen af? (incl. aanvullende voorschriften) 
□ Zijn de voorschriften handhaafbaar? 

4 Deze informatie is verkregen van een formulier 'aandachtspunten vooroverleg WM' van een 
milieutechnische medewerker (JR). 
5 Een procedure beschreven door een milieutechnische medewerker (TZ). 
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Voorbeeld procedure juridische toets 
1 Bestuderen considerans: ja/ nee 
□ Doornemen consideransen 
□ Controle data: zijn de juiste data gebruikt i.v.m. de gevolgde procedures? 
□ Controle bevindingen (en aangedragen aandachtspunten): zijn er opmerkelijke en/ of 

tegenstrijdige feiten geconstateerd of ontbreken er enkele bevindingen? 
2 Vergelijken dictum (het besluit) met bijbehorende consideransen: ja/ nee 
□ Dekken ze elkaar volledig? 
3 Bestuderen voorschriftenpakket: ja/ nee 
□ Zijn de juiste (aanvullende) voorschriften in acht genomen/ toegepast?: 
□ Dekken de (aanvullenden) voorschriften de consideransen volledig af? 
□ Zijn de (aanvullende) voorschriften handhaafbaar? 
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Bijlage 17: Stap 1: Verantwoordelijkheidsgebieden 

Doel: 
Het doel van de eerste stap is het genereren van verantwoordelijkheidsgebieden van het 
team ten opzichte van het (milieuvergunnings)proces. Om uiteindelijk tot de 
verantwoordelijkheidsgebieden van het team te komen moeten de onderstaande stappen 
worden doorlopen 
1. Brainstormen over de verantwoordelijkheden 
2. Clusteren van de verantwoordelijkheden tot verantwoordelijkheidsgebieden 
3. Definiëren van de verantwoordelijkheidsgebieden 
4. Evalueren en selecteren 

Aan het eind van deze bijlage worden 
het 

de resultaten gegeven van de 
verantwoordelijkheidsgebieden van ontwikkelingsteam t.o. v. het 
milieuvergunningsproces. 

Stap 1:Brainstormen 
Tijdens deze stap moet aan de hand van enkele vragen gebrainstormd worden over de 
verantwoordelijkheden van het team m.b.t. het milieuvergunningsproces. Het doel is om een 
lijst van verantwoordelijkheden te genereren. De volgende vragen kunnen worden gesteld: 
- Wat zijn de verantwoordelijkheden van het team m.b.t. het milieuvergunningsproces? 

Wat zijn jullie werkzaamheden? 
Wat zijn jullie taken? 
Waar houden jullie je mee bezig? 
Waar worden jullie voor betaald? 
Wat dragen jullie bij aan de gemeentelijke organisatie? 
Wat is de toegevoegde waarde van het team voor de gemeentelijke organisatie? 
Op welke gebieden moeten het werk van jullie goed verlopen? 

Dit brainstormen over de verantwoordelijkheden van het team heeft m.b.t. het 
onderzoeksgebied een lijst met 24 verantwoordelijkheden opgeleverd. 
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Stap 2: Clusteren 
De volgende stap is het clusteren van de lijst met verantwoordelijkheden tot 
verantwoordelijkheidsgebieden. Aangezien de verantwoordelijkheden op een verschillend 
detailniveau worden omschreven is gebruik gemaakt van de blackbox-benadering. Er wordt 
gekeken op welk aspect van het proces de verantwoordelijkheid betrekking heeft. Hierbij zijn 
drie mogelijkheden: 

Input: 
o Zij hebben invloed op het succes van de activiteiten 
o Zij moeten voldoen aan van te voren gestelde, eisen en specificaties 
o Voorbeelden: middelen, mensen, machines, grondstoffen, procedures 

(werkafspraken), milieuaanvragen. 
- Transformatie: 

Output: 

o Activiteiten, processen die een input omzetten in een verwachte, gewenste 
output (resultaat) 

o Resultaten die voortvloeien uit het proces kenmerken zich door bepaalde 
specificaties, welke achteraf meetbaar zijn (vb. kwaliteit, tijdigheid, kwantiteit) 

o Voorbeelden: (sub)producten, uit-/ afvalstoffen 

Input Transformatie Output 

Stap 3: Definiëren 
Stap 3 moeten de verantwoordelijkheidsgebieden worden benoemd: in één volzin 
omschrijven wat je als team Milieu nastreeft m.b.t. de milieuvergunning. 

Stap 4: Evalueren en selecteren 
Vervolgens moeten de gekozen verantwoordelijkheidsgebieden aan van te voren 
vastgestelde criteria voldoen: 
1. Organisatie gericht: nakomen van de verantwoordelijkheden moeten de 

organisatiedoelen dienen 
2. Compleetheid: de lijst met (kern)verantwoordelijkheidsgebieden dient volledig te zijn. 
3. Verantwoordelijk: de verantwoordelijkheid voor elk verantwoordelijkheidsgebied moet 

echt bij het team Milieu liggen en niet bij andere individuen of groepen binnen de 
organisatie. 

4. Beïnvloedbaar: alle verantwoordelijkheidsgebieden moeten beïnvloedbaar zijn door de 
eenheid (hierover kan pas concreet iets worden gezegd op het moment dat de 
indicatoren worden ontwikkeld maar er kan wel alvast een inschatting van worden 
gemaakt). 

5. Relevant: alleen de kernverantwoordelijkheden moeten mee worden genomen in 
ProMES. De hoofdzaken moeten dus van de bijzaken worden gescheiden. 

6. Duidelijke omschrijvingen: omschrijvingen van de verantwoordelijkheidsgebieden moeten 
eenduidig/ begrijpelijk en globaal genoeg zijn. Tevens moeten ze een streven bevatten. 

Het aantal verantwoordelijkheidsgebieden is ook een criterium voor het systeem. Volgens 
Pritchard zijn 2-6 verantwoordelijkheidsgebieden voldoende. Meer dan 6 gebieden komt de 
eenvoud van het systeem niet ten goede. 
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Resultaat: 
Hieronder worden de resultaten van de eerste drie bijeenkomsten weergegeven (inclusief 
aanpassingen). 

Input: 
Goede êF0Gee1::1Fesl werkafsgraken: 
- Duid-Olijke en heldere werkafspraken Op hoofdli[nen vastleggen en vaststellen van 

werkafsoraken 
Verantwoordeliikheden: Omschriivina: 
- Duidelijk en begrijpelijk zijn van procedures zijn middelen om te kunnen 

procedures produceren 
- Kwaliteit (proces) afhankelijk van procedures 
- Kwaliteitsborging Juiste en gelijke belangen afweoen 

Kennis van 2:akenKwaliteit medewerkers: 
- l=l-et eetre# inhoudelijke l • .«Jnms v-an zijn/ haar v;.erkzaamheden en WJR de l-aatste 

ontwikkelinf}enBeschikken over [uiste vaardigheden ten behoeve van: 
- kennis van zaken 
- houdina en aedraa (reoresentatie) 

Verantwoordeliikheden: Omschriivina: 
- Kennis van zaken 
- Inspelen op nieuwe ontwikkelinoen 
- Regionale afstemmino (met klankbord, oemeenten, etc.) 
- Bedrijfscontacten 

K1.valiteit Mieeelen: 
\ /. ·-- ...J; ·1,L.--J .... ~. /"\-----1..-:' ·=-~· .. - -· ,.,,., __ 

~ 1,11.-11 

- ,,_ _ ..__,u ____ ,_, ,-.f 

. -- ·.- - .. -
1-.&.-.,.,._ -L-.--,-.1 ,;4,; - ·- --.-- ·- - .... ·~ 

- \l\1-L -- -----1-- .:---· - -·~- ,,., 
- /\--"--•=-- ...... &L. ·---

r'---- r"I-.&._. __ .,. __ ,,, _J. 

-~~" ··--, . - - '-··-- ,..._, . 
- Qessieeel=leeF 

, 

Transformatie: 
Houden aan grocedures/ werkafsgraken: 
- De a!f}emene wettelijke ref}el-s en werkafspraken einnen de gemeentelijke organisatie 

wm 1/enray meeten werden nageleeffJ.Houden aan de oe hoofdli[nen vastgelegde en 
vastaestelde orocedures/ werkafsoraken 

Verantwoordeliikheden: Omschriivina: 
- Behalve goede procedures moeten de (om uiteindelijk de kwaliteit te kunnen 

medewerkers zich ook aan de procedures waarborgen) 
houden 

- Communicatie (intern/ extern) procedure uitleggen bij ondernemer (en 
bezwaar en beroep) 

- Afspraken nakomen 
- Eenduidigheid (gelijke behandeling a.h.v. vastgestelde 

procedures/ afspraken) 
- Duidelijke en begrijpelijk maken van 

algemene reQe IQevinQ aan derden 
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Output: 
Kwaliteit milieuvergunning: 
- De verleende milieuvergunningen moeten binnen de wet- en regelgeving voldoen aan de 

wensen vragen en eisen van de 14ant finte,=n, e~,=R)belanqhebbenden (o.a. aanvrager, 
omwonende 1 =- :;.~ ,.;_ · -~;;:;. : .. ,., ,_ L ,_,,f ·-" .,_ - __ ., 

Verantwoordeliikheden: Omschriivina: 
- Eenduidigheid (gelijke producten) begrijpelijk (toelichtingen, etc.) 
- Handhaafbaarheid 
- Bestemmingstechnisch inpasbaar 
- Bescherming milieu (beperken schade) 
- Belangen afwegen (zijn de belangen afgewogen, uniforme 

afspraken?) 
- Juridisch correct 
- Alle milieuaspecten bekeken/ oooenomen (inteoraal) 

Kwantiteit: 
- De totale werl<v-oo,=raad bedraagt niet minde,= dan het totaal ingediende aan•1ragen en niet 

mee,= dan de ma~imate Gaf}aG#eitVoldoende (kwalitatievel vergunningen verlenen (12.er 
tiidseenheid) 

Verantwoordeliikheden: Omschriivina: 
- Aantal verounninoen (halen van taroets) 

Tijdigheid: 
- De termijnen van de procedures/ werkafsoraken mogen niet worden overschreden 
Verantwoordeliikheden: Omschriivina: 
- Goede administratieve afhandelingen (om doorstroom van het proces te 

bevorderen, evt. invloed op kwaliteit van 
product en proces) 

- Bewaken termijnen 
- Voldoen aan termijnen 
- Tijdigheid van het verlenen van 

vergunningen 
- Klant tevreden stellen d.m.v. halen ( leverbetrouwbaarheid) 

termijnen 
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Bijlage 18: Stap 2: Kwantitatieve Prestatie-indicatoren 

Doel: 
Het doel van de tweede stap is het genereren van prestatie-indicatoren per 
verantwoordelijkheidsgebied. Om uiteindelijk tot kwantitatieve prestatie-indicatoren te komen 
moeten een aantal stappen worden doorlopen: 
1. Brainstormen 
2. Evalueren en selecteren 

Stap 1: Brainstormen 
De eerste stap van de ProMES-methode is het vaststellen van kwantitatieve prestatie
indicatoren (KPl's) per verantwoordelijkheidsgebied, ofwel er moet worden nagedacht 
worden over de volgende vragen: 

Hoe meet je de prestaties per verantwoordelijkheid? 
Hoe maak je het verantwoordelijkheidsgebied meetbaar? 
Hoe verantwoord je jouw prestaties naar de leidinggevende over de verschillende 
verantwoordelijkheidsgebieden? 

Het is moeilijk om de juiste Pi's te ontwikkelen. Voornamelijk is het moeilijk om geschikte 
indicatoren te vinden, en er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn. Het helpt om te weten 
welke verschillende soorten indicatoren er zijn. Hierdoor krijg je meer gevoel bij het kiezen 
van de meest bruikbare indicatoren. De verschillende soorten Pi's zijn gericht op: 

Output: hoeveelheid verzette werk 
Gereedheid: voldoen aan de vraag 
Doelstelling: halen van productie quota 

- Voorraad: beheersing van de voorraad producten 
- Voorkomen van zeldzame gebeurtenissen: ongelukken, inbraken, schade, etc. 
Klantentevredenheid: meestal wordt dit gemeten door het aantal klachten, of het aantal 
terugkerende klachten. 

Verstandig is om te beginnen met een eenvoudig verantwoordelijkheidsgebied. Zo krijgt het 
ontwikkelingsteam enig gevoel met het kwantificeren van hun verantwoordelijkheden. 
Wanneer het team tijdens het ontwikkelen van indicatoren vastloopt, is het verstandig naar 
een volgend gebied te gaan. 

Stap 2: Evalueren en selecteren: 
Behalve het beantwoorden van bovenstaande vragen moeten de prestatie-indicatoren aan 
bepaalde criteria voldoen, een indicator moet namelijk: 
Meetbaarheid: meetbaar zijn (kwantitatief). 
Variabiliteit: variabel in de tijd zijn, anders zegt de maat niets over hoe een team of individu 
presteert. 
Validiteit: representatief voor de prestatie op het bijbehorende verantwoordelijkheidsgebied 
zijn. 
Beïnvloedbaarheid: beïnvloedbaar door het team en/ of individu zijn. 
Volledigheid: alles omvattend (het gehele gebied) zijn, ofwel dekken de indicatoren het 
verantwoordelijkheidsgebied volledig af? 

Verder zijn de prestatie-indicatoren: 
Kosteneffectiviteit: de voordelen van een indicator groter zijn dan de inspanningen, om de 
gegevens te verzamelen. 
Relevantie: alleen de meest kritische indicatoren worden meegenomen. De hoofdzaken 
moeten van de bijzaken worden scheiden. 
Aantal: tussen 1 - 6 indicatoren zijn (maximaal 15 KPl's in totaal), anders wordt het systeem 
te complex en onoverzichtelijk. 
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Tijdens deze stap hoeft niet alle criteria te worden doorlopen. Dit zal het proces stagneren. In 
eerste instantie zijn meetbaarheid, variabiliteit, validiteit, beïnvloedbaarheid en relevantie het 
meest belangrijkst. 

Resultaat: 
De resultaten van deze stap m.b.t. het milieuvergunningsproces zijn: 
1. Goede procedures/ werkafspraken: 
2. Kwaliteit medewerkers: 
3. Houden aan procedures/ werkafspraken: 

Percentage (voor)overleggen 
Percentage collegiale toetsen 
Percentage juridische toetsen 

4. Kwaliteit vergunning: 
Resultaat handhaafbaarheidstoets (d.m.v. checklist) 
Percentage doorlopen procedures (collegiale en juridische toets) 
Aantal verleende vergunningen niet-conform 

5. Kwantiteit: 
Aantal uren per OBS 
Aantal OBS-en per periode 
Aantal BS-en per periode 

6. Tijdigheid: 
Percentage besluiten niet binnen vastgestelde termijn genomen 
Percentage ontwerpbesluiten niet binnen 3 maanden genomen 

In bijlage 18 worden ook de overige gegenereerde prestatie-indicatoren gegeven. 
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Bijlage 19: Gegenereerde prestatie-indicatoren 

In deze bijlage zijn alle genereerde prestatie-indicatoren weergegeven. Dit betreft potentiële 
indicatoren, maar ook ideeën over hoe verantwoordelijkheden te meten zijn. Deze ideeën 
belichten de aspecten van de verantwoordelijkheidsgebieden die niet direct een geschikte 
indicator hebben opgeleverd. 

Goede procedures/ werkafspraken: 
'Op hoofdlijnen vastleggen en vaststellen van werkafspraken. ' 

Op het moment zijn geen concrete prestatie-indicatoren gevonden, waarbij éénieder zich in 
kan vinden. 

Overigen: 
- Aantal klachten/ fouten/ n.a.v. ontbrekende of onvolledige werkafspraken (of procedures): 

bijvoorbeeld kwijtgeraakte dossiers, onvolledigheden in vergunningen, publicaties/ 
uitgaande brieven 

Het signaleren van 'fouten· door gebreken van het systeem geeft mogelijk een meetbare 
indicatie voor dit gebied. Als fouten/ klachten aanleiding zijn van gebrekkige of onduidelijke 
werkafspraken zegt het iets over de kwaliteit werkafspraken. Het periodiek, bijvoorbeeld 
jaarlijks, evalueren van de werkafspraken lijkt voldoende om de goede werkafspraken te 
genereren. 
Misschien moet alleen jaarlijks worden geëvalueerd en gecontroleerd of de werkafspraken 
nog geldig zijn. Of maandelijks evalueren van geconstateerde 'fouten' met als oorzaak 
gebreken in procedures/ werkafspraken . Alleen hoe verzamelen we deze gegevens. 
Wanneer structureel ·routen· worden gemaakt kan getwijfeld worden over kwaliteit van 
procedures/ werkafspraken. 

Percentage onvolledig of onjuist ingevulde aanvraagformulieren 
Wanneer structureel fouten in een aanvraagformulier voorkomen, kan worden afgevraagd of 
dit formulier (procedure) duidelijke en geschikt is. Zo kan het verzoek om aanvullingen ook 
een indicatie geven van onduidelijke procedures, wanneer deze van structurele aard zijn. 

- Aantal/ percentage niet juist doorgeboekte stappen in Corsa 
Het schijnt voor te komen, dat enkele stappen in de procedures niet juist worden 
doorgeboekt, waardoor de administratie dit alsnog moet doen. Wanneer dit structureel het 
geval is, vergt dit (structureel) extra tijd van de administratie. Zijn de procedures dan goed? 
Of heeft het te maken met laksheid ('kwaliteit medewerker')? Maar voldoet deze indicator 
aan de criteria? Is deze indicator relevant? 
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Kwaliteit medewerkers: 
'Beschikken over juiste vaardigheden ten behoeve van: kennis van zaken, houding & gedrag 
(representatie) .' 

Op het moment zijn geen concrete prestatie-indicatoren gevonden, waarbij éénieder zich in 
kan vinden. Gedurende de bijeenkomsten is gebleken dat het moeilijk is geschikte 
indicatoren te vinden voor dit verantwoordelijkheidsgebied. Het meetbaar maken van dit 
gebied zou vooral gebaseerd zijn op subjectieve gegevens. 
Is de kwaliteit van de medewerkers te bepalen door de overige 
verantwoordelijkheidsgebieden? 

Klachten: 
Aantal klachten vanuit het veld betreffende representatie van medewerker 

Klachten van medewerkers komen bij de Gemeente Venray binnen bij een 
klachtencoördinator. Afhankelijk van de meerwaarden en aard van deze klachten is het 
mogelijk deze mee te nemen als indicator. Klachten hoeven namelijk niet altijd gegrond te 
zijn. En op het moment dat er geen klachten zijn (gemeld) wil niet zeggen dat alles goed en 
vlekkeloos verloopt. 
Een aantal kanttekeningen betreffende de gegevens over de binnengekomen klachten: 

Bekendheid van een klachtencoördinator naar buiten toe verschilt per afdeling en is 
waarneembaar in het aantal klachten/ meldingen 
Klachten/ meldingen worden per afdeling bijgehouden, niet per team 
Meldingen worden meestal vooraf opgelost, en 2/3 van de gestarte procedures worden 
eerder afgebroken 

Vakinhoudelijke literatuur: 
Frequentie bestuderen vakinhoudelijke literatuur (Internet) 
Aantal uren bestuderen vakinhoudelijke literatuur (Internet) per week/ maand: mits goede 
voorzieningen 
Percentage uren besteedt aan vakinhoudelijke literatuur (werkeli jk/ begroot) 

Om kennis van zak.en te hebben moeten de medewerkers/ het team op de hoogte zijn van 
de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied. In de regel hebben de medewerkers tijd 
ingepland voor literatuur/ jurisprudenties, welke in de begroting is opgenomen. Alleen 
vanwege de werkdruk heeft dit niet een zodanige hoge prioriteit. 
De medewerkers moeten op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen hun 
vakgebieden. Voorheen circuleerde er een literatuurmap rond, waarin de laatste nieuwtjes 
zijn te vinden. Het bestuderen van vakinhoudelijke literatuur is noodzakelijk. De inboud van 
de map kan door het team worden bepaald. 
Een probleem is dat niet na te gaan is wat en hoeveel een medewerker in een uur heeft 
gedaan. Dit is mede afhankelijk van de persoon. Kortom, wat is de efficiëntie en 
toegevoegde waarde van één uur bestuderen van literatuur? 
Het is de verantwoordelijkheid van de medewerkers om veranderingen in wet- en 
regelgeving bij te houden . De coördinatoren en afdelinghoofden moeten zorgen voor goede 
voorzieningen. De laatste tijd is Internet een bron van informatie, waar de laatste 
ontwikkeling op zijn te volgen. Belangrijk is dat wordt gezorgd voor een goede werkomgeving 
om op een efficiënte manier actuele jurisprudenties te raadplegen. 

Externe en interne overleggen: 
Aantal landelijke/ regionale werk- en klankbordgroepvergaderingen 
aantal vakinhoudelijke overleggen (intern) 

Een andere manier om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en de huidige 
problematiek binnen de sector is door deel te nemen klankbordvergaderingen . Ook het 
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overleg met agrarische adviseurs heeft een toegevoegde waarde om de kwalite it van de 
medewerkers. 
Alleen de vraag heerst hoe dit is vast te leggen/ weg te zetten d.m.v. KPl's . De medewerkers 
kunnen namelijk het aantal vergaderingen niet beïnvloeden, alleen hun aanwezigheid. 

Functioneringsgesprek: 
Resultaat functioneringsgesprek: 

Door jaarlijks een functioneringsgesprek zijn de medewerkers niet op korte termijn te sturen 
op hun functioneren/ presteren. Het frequenter houden van zulke gespreken is niet reëel. 
Een functioneringsgesprek moet als een evaluatie worden gezien aan het eind van het jaar. 
ProMES kan hiervoor uitkomst bieden. 

Enquête: 
Uitslag enquêtes van aanvrager en/ of adviseur 

Na afloop van milieuvergunningsprocedure kan een enquête 'Narden meegestuurd om hun 
mening te vragen over de procedure en verdere gang van zaken . Maar geeft het een goed 
beeld van de werkelijkheid? Mogelijk is om na elke doorlopen procedures de aanvragers een 
enquête te geven om o.a. de samenwerking te evalueren. Alleen zijn bij de agrarische 
vergunning meestal de adviseurs de tussenpersoon en hebben milieutechnische 
medewerkers weinig contact met de inrichtinghouders zelf. 

Sollicitatiegesprek: 
De eerste 'kwa liteitscontrole ' vindt plaats bij het sollicitatiegesprek met directe collega's en 
management afzonderlijk. Waar de basisvaardigheden en -kwaliteiten onder de aandacht 
worden genomen. Deze zijn afhankelijk van scholing, ervaring, affiniteit, communicatieve 
vaardigheden, etc. 
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Houden aan procedures/ werkafspraken: 
'Houden aan de op hoofdlijnen vastgelegd en vastgelegde werkafspraken/ procedures' 

Kwaliteit proces: 
Percentage doorlopen procedures: afspraken uit welke aantal stappen een controle 
minimaal aan moet voldoen bij zowel collegiale als juridische controle. 

Het uitvoeren van een controle is niet alleen voldoende. Om een minimale kwaliteit te 
waarborgen is het noodzakelijk om tijdens een controle een aantal stappen te hebben 
doorlopen. Deze stappen (procedure) moet in samenspraak met het team Milieu worden 
vastgelegd. 
Het verifiëren van een collegiale toets is mogelijk door in het dossier een verslag hiervan te 
bewaren. Echter komt dit dossier ter inzage te liggen en zijn sommige stukken niet voor 
derden bedoeld. Het is mogelijk om met een soort werkexemplaar te werken, welke kan 
worden weggegooid nadat de milieuvergunning is verleend. 

- Aantal gegronde bedenkingen ten gevolgen van niet gevolgde procedures (op juridische 
aspecten, afgeschoten bij de Raad van State) 

. Aantal teruggetrokken publicaties 

Kwaliteit van middelen (hard- en software) worden niet meegenomen in het gehele systeem. 
Ze hebben wel enigszins invloed op de kwaliteit, bijvoorbeeld nieuwe programma's en 
updates (bijvoorbeeld de snelheid van updaten van software, consideransen en 
standaarden). Hier kunnen werkafspraken over worden gemaakt en dan valt dit onder het 
gebied 'houden aan werkafsprakeni procedures '. 
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Kwaliteit vergunning: 
'De verleende milieuvergunningen moeten binnen de wet- en regelgeving voldoen aan de 
vragen van de belanghebbenden (o.a. aanvrager, omwonende).' 

Kwaliteit product: 
Resultaat handhaafbaarheidtoets (d.m.v. checklist): 

Hierbij moet duidelijk zijn waar de handhavers een vergunning op controleren: integraal of op 
hoofdlijnen. Wat zijn de minimale eisen? Hier moet vooraf duidelijke en uniforme afspraken 
over worden gemaakt. Misschien moeten de handhavers ook verantwoordelijk worden 
gesteld voor de kwaliteit van een vergunning, nadat ze een controle/ toets hebben gedaan 
en hebben goedgekeurd. 

Percentage verleende vergunningen niet conform 
Deze indicator kan ook worden geformuleerd als: 'Percentage gegronde zienswijzen' . Echter 
leiden enkele soorten aanvragen altijd tot zienswijzen zoals bij aanvragen voor een 
nertsenfokkerij . Deze zienswijzen (hoe klein ook) worden altijd in overweging genomen om 
geen het risico te lopen bij de Raad van State. 
'Percentage genomen besluiten niet-conform' lijkt ook geschikt. Echter sommige besluiten 
worden bij de Raad van State om zulke kleine dingen afgeschoten (ondanks besluiten niet
conform), dat de voorkeur uitgaat naar de uiteindelijk gekozen indicator. 

Percentage (voor)overleggen 
Percentage collegiale toetsen 
Percentage juridische toetsen 

Een evaluatie van de huidige checklist is noodzakelijk om de bruikbaarheid van het 
document als indicator te controleren. Bij deze evaluatie zal worden gekeken welke aspecten 
moeten worden meegenomen en welke aspecten overbodig zijn. 
Een controle moet te verifiëren zijn, anders kan deze checklist door iedereen worden 
getekend. De mogelijkheid bestaat dat degene die de controle (collegiaal, juridisch, 
brandweer) uitvoert de checklist moet tekenen. Daarbij neemt hij/ zij als het ware de 
verantwoordelijkheid van de uitgevoerde controle op zich. 
Om de kwaliteit van een controle te garanderen zal een collegiale toets aan minimale eisen 
moeten voldoen (zie gebied 'kwaliteit vergunning '), hetzelfde geldt voor de juridische en de 
brandweer controle. 

Overigen: 
Controle brandweer 
Ontvanke!ijkheidtoets: gebruikmaken van standaardformulier, welke zullen moeten 
worden geëvalueerd 

- Afstemming Bouwen 
Toetsing bestemmingsplan/ bouwen 

Zijn deze onderdelen ook relevant om eventueel gezamenlijk in een checklist te plaatsen om 
het aantal indicatoren te beperken. 

- Aantal bedenkingen: 
Hoe zou je het aantal bedenkingen kunnen beïnvloeden? Bedenkingen zijn nooit 100% uit te 
sluiten. Medewerkers hebben hier weinig invloed op. Afhankelijk van impulsiviteit van 
derden. 

- Aantal uren per bedenking/ procedure ( 1 of meerdere bedenkingen): 
Deze indicator is subjectief, omdat bedenkingen kunnen variëren in complexiteit, zowel 
inhoudelijk (technische medewerkers) als procedureel Uuridische medewerkers). 

Aantal/ percentage bij de Raad van Staat voorgekomen zaken 
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Moeten bedenkingen niet worden meegenomen in dit gebied? Bedenkingen moeten toch ook 
van enige kwaliteit zijn. Hoeveel bedenkingen resulteren in een zaak bij de raad van state en 
hoeveel zaken worden uiteindelijk gewonneni afgeschoten? Natuurlijk moeten alle zaken 
worden gewonnen, maar ik kan me voorstellen dat soms enkele vergunningen om hele 
kleine dingen onderuit worden geveegd. Misschien kunnen we stellen dat niet meer 20% van 
de bedenkingen bij de Raad van Staat mag komen. En dat niet meer dan 25% van de zaken 
mogen worden verloren. 

Resultaat controle brandweer (d.m.v. checklist): idem als voor handhaafbaarheidtoets 
De brandweer controleert de vergunning op een aantal aspecten. Hierbij kijken ze of de 
vergunning toereikend is, of de voorschriften voldoende zijn of dat er eventuele extra 
voorschriften noodzakelijk zijn. Door deze controle is de borging van de kwaliteit hoger, 
omdat de brandweer vanuit een ander vakgebied de vergunning belicht. 

Aantal geconstateerde onregelmatigheden in een ( ontwerp )besluit door administratie 
(steekproefsgewijs): 

Heel team verantwoordelijk (eigen bijdrage) voor de kwaliteit, ook administratie op haar 
manier! Impliciet en incidenteel controleert de administratie een (ontwerp)besluit op kleine 
punten (volledigheid en compleetheid). Hierbij doorlopen globaal ze een vergunning en 
bekijken voornamelijk niet-inhoudelijke aspecten ( datum, aantallen, onregelmatigheden in 
lay-out, dierentabel, etc.). Deze onregelmatigheden zegt iets over de kwaliteit (lay-out/ niet
inhoudelijk) van de vergunning. 
Deze constatering kan worden besproken tijdens een teamoverleg (en zegt indirect iets over 
'kwaliteit medewerker'). Aangezien het om het meten van teamprestaties gaat, wordt deze 
indicator niet meegenomen . De vraag is om steeds terugkerende 'fouten' mee te nemen (bij 
verantwoordelijkheidsgebied 'Goede procedures/ werkafspraken'). 

Kwantiteit: 
'Voldoende (kwalitatieve) vergunningen verlenen (per tijdseenheid) ' 

Aantal uren per OBS 
Welke activiteiten (uren) worden meegenomen in deze indicator: 

het (voor)overleg 
de collegiale toets 
niet de juridische toets 

- Aantal OBS-en 
- Aantal BS-en 
Jaarlijks wordt er gestreefd om 80 milieuvergunningen te verlenen. Door deze indicator is er 
per periode zichtbaar of aan de verwachtingen wordt voldoen en het uiteindelijke streven 
wordt gehaald. Om 80 vergunningen te halen, is het mogelijk (en logisch) om per kwartaal te 
streven naar 20 besluiten (of 7 besluiten per maand). Dit resultaat is afhankelijk van de 
werkplanning van de medewerkers en het beheersen van de werkvoorraad. 
Aangezien de terugkoppeling van de prestaties op korte termijn (1-3 maanden) plaatsvindt, is 
het niet mogelijk het aantal besluiten en ontwerpbesluiten uit te lijnen (op lange termijn is dit 
bijna aan elkaar gelijk). 

Overigen: 
Aantal bedenkingeni zienswijzen 

Alleen zijn de bedenkingen niet meegenomen in het aantal uur per BS. Het weerleggen van 
bedenkingen kost tijd en is niet door standaarden te omschrijven. In vergelijking met het 
maken van een ontwerpbesluit gaat hier soms meer tijd in zitten. 
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Tijdigheid: 
'De termijnen van de procedures (werkafspraken) mogen niet worden overschreden' 

Besloten is om dit gebied te splitsen in procedures en werkafspraken. Door de nieuwe 
wetgeving zijn vele wettelijke termijnen komen te vervallen, alleen het nemen van het besluit 
binnen 6 maanden is nog wettelijk bepaald. 
Verder kunnen de medewerkers onderling en met anderen (aanvragers, handhavers, 
brandweer, ed.) werkafspraken maken, bijvoorbeeld binnen welke termijnen een 
ontvankelijkheidtoets moet plaatsvinden en een ontwerpbesluit moet worden genomen. Ook 
kan worden vastgelegd binnen welk termijn een collegiale toets, akoestische toets moet 
plaats hebben gevonden. 

Procedures: 
Percentage besluiten niet binnen de vastgestelde termijn genomen (het aantal besluiten 
niet binnen 6 maanden minus het aantal besluiten met verlengde procedures) 

- Aantal besluiten niet binnen 6 maanden genomen - aantal ingediende verlengde 
procedures 

De medewerkers zijn verantwoordelijk voor het halen van deze termijn, deze termijn is 
wettelijk bepaald. Het is echter mogelijk om in uitzonderlijke gevallen een verlenging aan te 
vragen. Een verlengde procedure is mogelijk wanneer op gegronde redenen de termijn niet 
kan worden gehaald . 

Werkafspraken: 
Percentage ontwerpbesluiten binnen 3 maanden genomen (norm is 50%?) 

Binnen het team kan worden gestreefd om een besluit binnen 3 maanden te realiseren. Hier 
kan een afspraak over worden gemaakt. Aangezien er regelmatig 'complexe' 
vergunningsaanvragen worden ingediend en dit niet in alle gevallen te realiseren is, is het 
mogelijk om de norm op 50% te schatten. Een norm van 100% zou niet reëel zijn. 
Voorheen bestond er een wettelijke termijn van 3 maanden waarbinnen een ontwerpbesluit 
moet worden genomen. Vanaf 1 juli 2005 is dit termijn landelijk opgeheven. Dit geeft aan dat 
dit termijn geen toegevoegde waarde heeft voor het gehele proces. En geen toegevoegde 
waarde heeft als indicator. 
De (technische) medewerkers zijn verantwoordelijk voor een eigen werkplanning. Hierbij is 
het verstandig om in hun planning rekening te houden met mogelijke bedenkingen. De 
juristen hebben natuurlijk voldoende tijd nodig om deze te weerleggen. De prestatie van het 
team blijkt dan uit het aantal besluiten niet binnen 6 maanden. 

Overigen: 

Werkafspraken: 
• Aantal/ percentage ontvankelijkheidtoetsen niet binnen 8 weken genomen: 
Voorheen wa ren deze termijnen wettelijk vastgelegd. De vraag is of deze termijnen nog 
relevant zijn nu ze wettelijk niet gelden. Bijvoorbeeld werd de termijn van 3 maanden 
regelmatig niet gehaald , misschien is het stellen van een norm terecht, bijvoorbeeld 80% (zie 
bovenstaande indicator). 

• Aantal/ percentage collegiale toets niet binnen 2 werkdagen uitgevoerd 
Aantal/ percentage dagen voordat de collegiale toets is uitgevoerd 

Het is mogelijk hier werkafspraken over te maken. Wanneer deze termijn niet wordt gehaald 
is dit niet direct een teken dat een medewerker slecht bezig is, maar dat hij/ zij zijn 
prioriteiten ergens anders heeft liggen (bijvoorbeeld bij het halen van een BS-termijn). 
Moeten ivm collegiale controle (en juridische controle) afspraken worden gemaakt? Moeten 
we termijnen stellen? Hoe flexibel moet een medewerker hierin zijn? 
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Termijn van invoeren in StraMIS (aantal/ percentage): 
De vergunningen moeten op het laatst worden ingevoerd in StraMIS, natuurlijk mogen hier 
geen maanden over verstrijken. Belangrijk is dat StraMIS up-to-date is, omdat dit systeem 
door andere worden gebruikt als databank. Een mil ieuvergunning zou binnen 3 weken na te 
zijn verleend in StraMIS zijn ingevoerd. 

Termijn van aanleveren voor publicatie: 

Termijn van overdragen nieuwe wet- en regelgeving binnen het team: 
Binnen het termijn van besluit en in werking treden van een nieuwe wet/ regel moet een 
overdracht hebben plaatsgevonden. Nieuwe wet- en regelgeving moet z.s.m. nadat het 
besluit is genomen uitgezet worden binnen de organisatie (het team Milieu). Hiervoor moet 
een adequate overdracht (verslag en/ of presentatie) worden gehouden, alvorens de 
inwerking treden van deze wet- en rege lgeving. 

Termijn van updaten van standaardconsideransen en voorschriften : 
Vergunningen worden opgesteld a.h.v. standaarden , deze moeten natuurlijk wel betrekking 
hebben op huidige wet- en regelgeving. Nieuwe ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving 
moeten binnen vastgestelde tijd worden aangepast. Standaarden en consideransen moeten 
voldoen aan laatste ontwikkelingen binnen het vakgebied. 
De milieupakketten (StraMIS, StraVEE, etc.) dienen ook up-to-date te zijn. Uiteindelijk heeft 
dit invloed op de kwaliteit van een vergunning, maar er moet op worden toegezien dat dit op 
tijd gebeurt. 

Doorlooptijd (bewerkingstijd en wachttijd): 
Waar liggen de meetpunten? Ontvankelijkheidstoets, Opstellen OBS, Opstellen BS? 

Ontvangen legeskosten per periode 
Het betalen van leges wordt mogelijk voor milieuvergunningsaanvraag weer ingevoerd, 
wanneer de milieuvergunning onderdeel gaat uit maken van een omgevingsvergunning. 
Hierover is nog geen besluit genomen door het ministerie van VROM. 
De drempel voor het indienen van een milieuvergunningsaanvraag wordt hierdoor hoger. 
Mogelijk kan dit invloed hebben op het aantal aanvragen. 
Voor leges geldt dat wanneer een besluit niet binnen de termijn is genomen gaat dit ten 
kosten van de hoogte. In dat geval hoeft er slechts een percentage te worden betaald van de 
werkelijke legeskosten. 
Op het moment dat er minder leges wordt ontvangen, heeft dit mogelijke invloed op de 
begroting en minder uren voor milieuvergunningen beschikbaar zijn. 

Aantal aanvragen op voorraad (hoogte werkvoorraad, onderhanden werk) 
Om de termijnen te kunnen garanderen mag de werkvoorraad niet te hoog oplopen. 
Wanneer de werkvoorraad hoger is dan een bepaald aantal vergunningen dan moet 
capaciteit worden ingehuurd bij externe bureaus. 
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Bijlage 20: Stap 3: Prestatiewaarderingscurven 

Doel: 
Het doel van de derde stap is het opstellen van de prestatiewaarderingscurven, ofwel de 
effectiviteitscurven, per indicator. Om dit te realiseren moet een aantal stappen worden 
doorlopen: 
1. Operationaliseren van prestatie-indicatoren 
2. Bepalen periode 
3. Vaststellen (effectiviteits)waarden 
4. Opstellen prestatiewaarderingscurven 

Stap 1: Operationaliseren prestatie-indicatoren 
De eerste stap is het operationaliseren van de prestatie-indicatoren. De gekozen prestatie
indicatoren moeten op slechts op één manier kunnen worden geïnterpreteerd. Bij het 
operationeel maken van de prestatie-indicatoren wordt gebruikgemaakt van de al in het 
systeem gebruikten termen. Voorbeelden van het operationaliseren van deze indicatoren 
zijn: 
1. Goede procedures/ werkafspraken: 
2. Kwaliteit medewerkers: 
3. Houden aan procedures/ werkafspraken: 

Percentage doorlopen procedures (collegiale en juridische toets) 
4. Kwaliteit vergunning: 

Resultaat handhaafbaarheidstoets (d.m.v. checklist) 
Percentage (voor)overleggen:= (# (Voor)overlegl# MAbslOBS) * 100 % 
Percentage collegiale toetsen:=(# Collegiale toetsen/# MAbslOBS) * 100 % 
Percentage juridische toetsen:=(# Juridische toetsen/# MAbslOBS) * 100 % 

- Percentage verleende vergunningen niet-conform:= (# MAbslBS[niet-conform]I # 
MAbslBS) * 100 % 

5. Kwantiteit: 
- Aantal uren per OBS:= 

# uren per MAbslOBS(t) [ # uren (voor)overleg + ontvankelijkheidtoets + maken OBS + 
collegiale toets per MAbslOBSf 

- Aantal OBS-en per periode:= # MAbslOBS(t) 
- Aantal BS-en per periode: # MabslBS(t) 
6. Tijdigheid: 
- Percentage besluiten niet binnen vastgestelde termijn genomen:= 

(# MAbslBS(t) [met MAbslBS(t) > MAftBSJ - # MA met verlengde procedure)/ # 
MabslBS(t) * 100 % 

- Percentage ontwerpbesluiten niet binnen 3 maanden genomen:= 
(# MAbslOBS(t) [ met [MAbslOBS(t) < MAftOBS]/# MAbslOBS(t)) * 100 % 

Het is momenteel niet mogelijk om de prestatie-indicatoren van het 
verantwoordelijkheidsgebied kwaliteit vergunning te operationaliseren. Ook zijn de gegevens 
betreffende (voor)overleg, collegiale toets, en juridische toets niet voorhanden en vanuit het 
postregistratiesysteem Corsa te raadplegen. 
Enkele afkortingen: 

MAbslOBS = datum waarop van een milieuvergunningsaanvraag het ontwerpbesluit is 
genomen 
MAftOBS:= geplande datum waarop van een milieuvergunningsaanvraag het 
ontwerpbesluit moet zijn genomen (fatale termijn) 

- (t):= de periode t 

6 Afspraken moeten worden gemaakt welke elementen van belang zijn om mee te nemen. Deze 
elementen zijn het beoordelen van akoestisch rapport, bodemonderzoek, MER-rapportage, etc. 
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Stap 2: Bepalen periode 
Na het operationeel (meetbaar) maken van de prestatie-indicatoren wordt de 
terugkoppelperiode bepaald. Deze periode geeft aan op welk termijn de informatie over de 
prestaties wordt teruggekoppeld. Om deze periode te bepalen moet met een aantal aspecten 
rekening worden gehouden. 
Allereerst moet deze periode niet te lang zijn, omdat er vervolgens niet adequaat kan worden 
gereageerd. Ten tweede moet de periode niet te kort zijn, omdat de informatie mogelijk niet 
valide is. Het meten en sturen op incidentele gebeurtenissen is een vorm van brandjes 
blussen en schiet niet op. Daarom wordt de periode bepaald aan de hand van de 
doorlooptijd van het product. 
Binnen het milieuvergunningsproces is besloten deze periode vast te stellen op drie 
maanden (t = 13 weken)7. Het proces is namelijk te onderscheiden in twee delen, twee 
producten, namelijk het ontwerpbesluit en het besluit. Voor 1 juli moesten OBS-en binnen 3 
maanden worden genomen en BS-en binnen 6 maanden. Ofwel 3 maanden voor een OBS 
en 3 maanden voor een BS. 

Stap 3: Effectiviteitswaarden 
Welke stappen moeten er worden doorlopen om de effectiviteitswaarden te bepalen: 
1. Identificeren van maximale, minimale en de nul waarde 

Maximale waarde: ideale werkomstandigheden/ condities, ofwel als alles perfect loopt 
Minimale waarde: (niet erg kritisch, omdat de waarde nooit deze waarde zullen bereiken, 
en maximum wordt later gebruikt in berekeningen. 
Nulpunt: verwachte waarde; noch goed (positief), noch slecht (negatief) 

2. Vastleggen van de effectieve waarde (maximum en minimum) 
Allereerst de maximale waarden van de verschillende indicatoren rangschikken (1-10), 
afhankelijk van de bijdrage/ toegevoegde waarde aan de 'overall' effectiviteit/ 
productiviteit: 'lf each indicator were at their zero points and only one of the indicators 
could be at the maximum, which indicator should be chosen to get the highest unit 
effectiveness ?[10 J' 
Hoogste rank krijgt +100, de overige een verhouding van (bijv. +80). Vervolgens 
hetzelfde proces volgen met de minimale waarden, alleen krijgt de hoogste rank niet per 
definitie -100 maar staat in verhouding met de +100 (bijvoorbeeld -120 of -80). 

Stap 3a: Vaststellen waarden 
De eerste stap is het koppelen van waarden aan de gekozen prestatie-indicatoren. Allereerst 
wordt van elke indicator de minimale, gemiddelde en maximale waarden vastgesteld: 
- Minimale waarde= Minimale prestatie onder meest erbarmelijke situatie (niet erg kritisch, 

omdat de waarde nooit deze waarde zullen bereiken, en maximum wordt later gebruikt in 
berekeningen). 

- Maximale waarde= Maximaal haalbare prestatie in de meest ideale situatie 
werkomstandigheden/ condities, alles perfect loopt, zoals: 

maximale bezetting 
makkelijke vergunningsaanvragen 

- (geen strubbelingen van externe factoren) 
- Normwaarde (nulpunt)= (Verwachte) prestatie van het team onder normale 

omstandigheden (noch goed (positief), noch slecht (negatief)) 

Dit zijn niet de theoretische waarden, maar de werkelijk waarden. Deze waarden kunnen 
worden bepaald aan de hand van historische data. Mochten deze niet aanwezig zijn, dan 
kunnen ze worden vastgesteld door het team (en het management). 

7 De vraag is of 3 maanden voor elke indicator een gunstige periode is. 
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Stap 3b: Vaststellen effectiviteitswaarden 
Wanneer de verschillende waarden zijn bepaald van elke gekozen indicator is de volgende 
stap het koppelen van wegingsfactoren, de zogenaamde effectiviteitwaarde, aan 
bovenstaande waarden. 
Hiervoor wordt gestart met de gemiddelde (normale) waarden. Alle normwaarde krijgen 
effectiviteitwaarde 'O', aangezien onder normale omstandigheden de beoogde en verwachte 
prestatie worden geleverd. De medewerkers presteren volgens verwachtingen. 

Vervolgens worden alle maximale waarden met elkaar vergeleken. In deze fase wordt 
gekeken welke maximale waarde het meeste bijdraagt tot het realiseren van de 
organisatiedoelen, welke van deze indicatoren heeft de meest toegevoegde waarde 
betreffende de prestaties van het team. Ofwel, op het moment dat één indicator een 
maximale waarde kan hebben, welke indicator wordt dit? De effectititeitswaarde van deze 
indicator wordt vervolgens op '+100' gesteld. Op deze manier worden alle indicatoren 
afgegaan. De effectiviteitswaarden van de overige indicatoren verhouden zich ten op zichten 
van de maximale effectiviteitswaarden (+100). 

Als laatste worden de minimale waarden beoordeeld. Hiervoor geldt hetzelfde proces als bij 
de maximale waarden: welke minimale waarde heeft het meeste (negatieve) invloed op de 
prestaties. Echter krijgt deze indicator niet direct de effectiviteitwaarde -100 toegekend, want 
deze waarde moet zich namelijk verhouden tot de indicator met de maximale 
effectiviteitwaarde +100 (zie onderstaand tabel voor het resultaat). In dit geval kan een 
minimale waarde ook '-400' zijn. 

Wanneer alle minimale, gemiddelde, en maximale waarden zijn bepaald en gekoppeld aan 
de effectiviteitswaarden, kunnen de prestatiewaarderingscurven worden opgesteld. 

Voorbeeld: (Effectiviteits)waarden m.b.t. Milieuvergunninqsproces: 

Prestatie-indicatoren: Min Norm Max 
Percentage besluiten niet binnen vastgestelde termijn genomen Waarde 100 = max. 0 
(percentage besluiten niet binnen 6 maanden - aantal besluiten met 
verlengde procedures): 
(# BS [met MAbslBS > MAftBSJ- # MA met verlengde procedure)/# Effec.w. -90 0 0 
MAbslBS * 100 % 
Percentage ontwerpbesluiten binnen 3 maanden genomen: Waarde 0 50 100 
(# MAbslOBS met [MAbslOBS (t) < MAftOBSJI# MAbslOBS) * 100 % Effec.w. -70 0 40 
Aantal OBS-en oer periode (voor publicatie): Waarde 5 15 20 
#MAbslOBS Effec.w. -50 0 70 
Aantal BS-en per periode (voor publicatie): Waarde 5 15 20 
#MabslBS Effec.w. -70 0 70 
Aantal uren per OBS (alle uren besteedt om een OBS te verlenen): Waarde 100 35 15 
# uren OBS [ uren (voor)overleg, ontvankelijkheidtoets, maken OBS, Effec.w. -150 0 100 
collegiale toets] 
Percentaqe (voor)overleqqen Waarde 50 = max. 100 
(# (Voor)overleg/# MAbslOBS) * 100 % Effec.w. -40 0 35 
Percentaqe collegiale toetsen Waarde 50 = max. 100 
(# Col/eqiale toetsen/# MAbslOBS) * 100 % Effec.w. -50 0 0 
Percentaçie juridische toetsen Waarde 0 25 100 
(#Juridische toetsen/# MAbslOBS) * 100 % Effec.w. -50 0 40 
Percentaqe Verleende vemunninqen niet-conform Waarde 5 = max. 0 

Effec.w. -25 0 0 
Percentage doorlopen procedures (colleçiiale en juridische toets) Waarde 
Optioneel Effec.w. 
Resultaat hancrk1sfbé1:arr1cidtoets? Waarde ? ? ,.., 

r 

Effec.w. ? 0 ? 
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Stap 4: Opstellen prestatiewaarderingscurven 
De laatste stap is het opstellen van de prestatiewaarderingscurven na aanleiding van de 
waarden uit stap 3. Allereerst moeten deze waarden tegen elkaar worden uitgezet. Op de 
horizontale as de waarden van de indicator en op de verticale as de bijbehorende 
effectiviteitswaarden. 
Vervolgens moet worden bepaald hoe de curve lopen. Het verloop van de curven worden 
allereerst door de teamleden vastgelegd, waar het management goedkeuring aan moet 
geven. 
Bij het opstellen van de curven moet wederom rekening gehouden met historische 
gegevens. Ook moet rekening gehouden met eventuele niet-lineaire verhoudingen, 
bijvoorbeeld kwantiteit kan ten kosten gaan van de kwaliteit. 

Voorbeelden: Prestatiewaarderingscurven m.b.t. Milieuvergunningsproces8 

0 

6' -20 

-40 

-60 

-80 

-100 

Opmerkingen: 

Percentage besluiten niet binnen vastgestelde 
termijnen genomen 

Het team Milieu ernaar streeft om het termijn van 6 maanden niet te overschrijden. Deze 
waarde wordt daarom als norm gehanteerd. Aangezien het maximum, welke niet binnen 
vastgestelde termijnen zijn genomen, afhankelijk is van het aantal genomen besluiten in 
deze periode wordt het percentage ipv het aantal besluiten genomen. 

60 

40 

20 

-40 

-60 

-80 

Opmerkingen: 

Percentage OBSen binnen 3 maanden 

Voor 1 juli 2005 moesten ontwerpbesluiten binnen 3 maanden worden genomen. In vele 
gevallen werd dit niet gehaald. 

8 De grafieken en waarden zijn op fictieve gegevens gebaseerd en daarom niet waarheidsgetrouw. De 
grafieken en waarden dienen slechts als voorbeelden. 
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Na 1 juli 2005 is deze termijn (van orde) komen te vervallen. Om de termijn van 6 maanden 
niet in gevaar te brengen en ruimte te hebben voor de vervolgstappen, zoals ter inzage 
leggen, behandelen zienswijzen, publiceren beschikking, is het streven van 3 maanden nog 
steeds een noodzaak. 
Om reëel te zijn is de norm op 50% te gezet, dus minsten de helft van de gepubliceerde OBS 
zouden binnen 3 maanden zijn genomen. Alleen in dan is het team productief bezig. 

Gemiddelde aantal uren per OBS 

Opmerkingen: 
Het gemiddelde aantal uren, nodig voor het nemen van een OBS, is gesteld op 35 uur. Dit 
zijn alle uren die een technische medewerker heeft besteed om van een initiële aanvraag tot 
een definitieve OBS te komen, dus inclusief het (voor)overleg, concept milieuaanvraag, 
ontvankelijkheidtoets, maken OBS, collegiale toets, en evt. juridische toets. 
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-100 
-120 

Opmerkingen: 

Aantal BS-en per periode 

Om 80 vergunningen per jaar te maken moeten er 20 vergunningen per kwartaal worden 
gemaakt. De norm is echter lager ingesteld naar 15 stuks. Echter loopt de grafiek niet lineair, 
dit geeft aan dat hoe meer beschikkingen niet per definitief beter is. 
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Opmerkingen: 

Gemeente Venray 

Percentage (voor)overleggen 

Percentage collegiale toetsen 

Afgesproken is dat er altijd een collegiale toets en een (voor)overleg moet hebben 
plaatsgevonden. Het missen van één vierde van het aantal is minder ernstig, daarom neemt 
na 75% de effectiviteitwaarde sneller af. 
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Opmerkingen: 

Percentage juridische toetsen 

Aangezien de juridische toets steekproefsgewijs plaats vindt, wordt de norm op 25% gezet. 
Na 50% neemt de grafiek af. Het is niet hoe meer hoe beter. 
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Percentage wrleende wrgunningen niet-conform 

Opmerkingen: 
Het minimale aantal zienswijzen is afhankelijk van het aantal aanvragen en soort aanvragen. 
Een enkele gegronde zienswijze is niet zo ernstig. Dit zijn meestal zienswijze, die betrekking 
hebben op slechts kleine aspecten van een vergunning, waarbij een technische medewerker 
geen risico wil lopen. 
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Bijlage 21: Stap 4: Terugkoppelrapport 

Voorbeeld terugkoppelrapport m.b.t. Milieuvergunningsproces 

Prestatie-indicatoren 

Tijdigheid: 
Percentage besluiten niet binnen vastgestelde termijn genomen: 

Percentage ontwerpbesluiten binnen 3 maanden genomen: 

Kwantiteit: 
Aantal uren per OBS: 
Aantal OBS-en per periode (voor publicatie): 
Aantal BS-en per periode (voor publicatie): 

Houden aan afspraken/ procedures: 
Percentage doorlopen procedures ((voor)overleg, collegiale en 
juridische toets) 

Kwaliteit vergunningen: 
Percentage verleende vergunningen niet-conform 
Percentage (voor)overleggen 
Percentage collegiale toetsen 
Percentage juridische toetsen 
Resultaat handhaafbaarheidtoets 

Kwaliteit medewerkers: 
Goede werkafspraken/ procedures: 

Totaal productiviteit: 

Gemeente Venray 

Waarde Effectiviteit-
waarde 

50 % -25 
(6 stuks) 
53,8 % +4 

(7 stuks) 

33 uur +16 
16 stuks +20 
12 stuks -12 

90 +35 

3 stuks -3 
75 % -12,5 
100 % 0 

33 1/3 % +4 
7 +20 

+56,5 
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Bijlage 22: Vergelijken van resultaten 

Team Milieu die zich bezig houden met het verlenen van milieuvergunningen 
1. Goede procedures/ werkafspraken 
2. Kwaliteit medewerkers 
3. Houden aan procedures/ werkafspraken: 

a. Percentage doorlopen procedures (collegiale en juridische toets); 
4. Kwaliteit vergunning: 

a. Resultaat handhaafbaarheidstoets (d.m.v. checklist); 
b. Percentage (voor)overleggen; 
c. Percentage collegiale toetsen; 
d. Percentage juridische toetsen; 
e. Percentage verleende vergunningen niet-conform. 

5. Kwantiteit: 
a. Aantal uren per OBS; 
b. Aantal OBS-en per periode; 
c. Aantal BS-en per periode. 

6. Tijd igheid: 
a. Percentage besluiten niet binnen vastgestelde termijn genomen; 
b. Percentage ontwerpbesluiten niet binnen 3 maanden genomen. 

Onderhoudsafdeling van een leverancier van kopieerapparatuur[1 O]: 
1. Kwaliteit: 

a. Gemiddeld aantal kopieën (dat een klant heeft kunnen maken) tussen twee 
bezoeken (onderhouds- of reparatiebeurten); 

b. Percentage herhalingsbezoeken ten gevolge van foutieve of slechte reparatie of 
onderhoud. 

2. Kosten: 
a. Gemiddelde werktijd per bezoek; 
b. Gemiddeld onderdelenverbruik per bezoek; 
c. Percentage herhalingsbezoeken ten gevolge van een tekort aan reserve

onderdelen in de auto (een technicus dient zijn autovoorraad reserve-onderdelen 
op peil te houden). 

3. Administratie: 
a. Percentage correct ingevulde onderhoudsoverzichten. 

4. Representatie: 
a. Percentage correct uitgevoerde 'kritische' gedragingen (gemeten met behulp van 

een checklist). 

Een productiegroep die een machine bedient waarmee golfkartonnen dozen worden 
gemaakt[15]: 
1. Draaitijd: 

a. Percentage van de tijd gedurende welke de machine dozen produceert. 
2. Kwaliteit: 

a. Aantal klachten van klanten dat betrekking heeft op orders dien zijn geproduceerd 
in de meetperiode. 

3. Snelheid: 
a. Aantal machineslagen per draaiuur. 

4. Kosten: 
a. Aantal platen golfkarton verspild tijdens productie 

5. Veiligheid: 
a. Percentage ziekteverzuim dat toe te schrijven is aan ongevallen tijdens het werk. 
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Bijlage 23: Verschillen tussen teams en groepen 

Work group (qroep)f 13]: 
A work group is a group 
that interacts primarily to 
share information and to 
make decisions to help 
each other perform within 
his or her area of 
responsibility. 

Work team (team): 
A group whose individual 
efforts result in a 
performance that is greater 
than the sum of those 
individual inputs. 

Verschillende typen: 

Workgroups 

□ □ 

□ □ 

□ □ 
Share information < goals> 
Neutral (sometimes <synergy> 
negative) 
lndividual <accountability> 
Random and varied <skills> 

Work teams 

Collective performanc 
Positive 

lndividual and mutual 
Complementary 

Problem-so/ving: groups of 5 to 12 employees from the same department who meet for a 
few hours each week to discuss ways of improving quality, efficiency, and the work 
environment; 
Self-managed (zelfsturend): groups of 10 to 15 people who take on responsibilities of 
their fermer supervisors; 
Cross-functional: employees from about the same hierarchical level, but from different 
work areas, who come together to accomplish a task. 

Taskforce: 
A temporary cross-functional team 

Committees: 
Groups made up of members from across departmental lines 
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