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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De provincie heeft de vastgestelde jaarstukken 2017 van de ODBN ter kennisname ontvangen. Op 4 september ontving U reeds een statenmededeling over
de jaarstukken van de andere 2 Brabantse omgevingsdiensten, de OMWB en
de ODZOB.
De ODBN is er niet in geslaagd om tijdig de jaarstukken 2017 vast te stellen.
Omdat de jaarrekening vertraagd is, is ook de oplevering van deze mededeling
later. Ook de ontwerpbegroting 2019 van de ODBN was niet op tijd. De
ODBN is onder toezicht geplaatst van de toezichthouder: het ministerie van
BZK.
Aanleiding
De provincie is deelnemer aan de gemeenschappelijke regelingen OMWB,
ODZOB en ODBN. Anders dan bij de begrotingen van de omgevingsdiensten
het geval is, bestaat bij de jaarstukken niet de mogelijkheid tot het inbrengen van
zienswijzen. De jaarstukken hebben vooral tot doel om inzicht te bieden in de
prestaties en financiële situatie van de diensten in 2017.
Het gaat hierbij om de provinciale rol van mede-eigenaar van de omgevingsdiensten en niet om de rol van opdrachtgever aan de diensten.
Provinciale Staten zijn eerder dit jaar via een statenmededeling geïnformeerd
over de resultaten van het provinciaal uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2017.
Via een statenmededeling zijn de Provinciale Staten geïnformeerd over het verwachte negatieve resultaat 2017 van de ODBN.

GS stelde zich daarbij op het standpunt om niet bij te dragen aan een tekort dat
niet door de provincie is veroorzaakt.
Via een statenmededeling informeerde GS de Provinciale Staten over de uitkomsten naar het externe onderzoek dat de oorzaken van het tekort onderzocht.
Hierin werd ook aangekondigd dat reserves en voorzieningen van de ODBN
herijkt zouden worden.
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Op Uw verzoek hebben we reeds op 20 april 2018 tijdens een themabijeenkomst een presentatie verzorgd over de voorlopige jaarstukken 2017. Deze
waren toen nog niet met een accountantsverklaring vastgesteld door het algemeen bestuur.
Via een memo van de Gedeputeerde zijn de Provinciale Staten geïnformeerd
over de uitstel van de accountantsverklaring van de ODBN. Op 31 oktober
2018 heeft het AB de jaarrekening 2017, voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring, vastgesteld.
Bevoegdheid
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat uiterlijk op 15
april de voorlopige jaarstukken van het voorafgaande jaar aan de deelnemers
moeten worden aangeboden. Daarnaast schrijft de Wgr voor dat binnen 2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur de jaarstukken worden aangeboden aan de Minister van BZK (in de rol van financieel toezichthouder). Dat moet
gebeuren uiterlijk op 15 juli.
De ODBN is er niet in geslaagd om tijdig de jaarstukken 2017 vast te stellen.
Omdat ook de begroting 2019 van de ODBN niet op tijd is vastgesteld is de
ODBN onder toezicht geplaatst van de toezichthouder; het ministerie van BZK.
Kernboodschap

Het AB heeft de jaarstukken 2017 vastgesteld in haar vergadering van 31-102018. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Het bruto resultaat 2017 is € 1,007 miljoen negatief1. Door een onttrekking
uit 2 bestemmingsreserves bedraagt het netto verlies € 800.700. Het verlies
wordt gedekt uit de algemene reserve.
De algemene reserve is per 31-12-2017 niet op voldoende niveau om het verlies
op te vangen. Na het actualiseren van bestemmingsreserves is via besluitvorming
hierover door het AB de algemene reserve op voldoende niveau gebracht.
Vóór het vaststellen van de jaarrekening heeft de ODBN haar voorzieningen en
reserves herijkt. Hierdoor is € 2,7 miljoen uit diverse bestemmingsreserves vrijgevallen en toegevoegd aan de algemene reserve. De algemene reserve bedroeg
daarna € 2,9 miljoen; dat is voldoende om het netto verlies van € 800.700 uit
2017 op te vangen. Dat betekent dat het beschikbare weerstandsvermogen na
besluitvorming voldoende is om de onderkende afgewogen risico’s af te dekken.
1
Inclusief de Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) in het land van Cuijk is het resultaat €1,566
miljoen; de BCA is echter afgezonderd voor de deelnemers die hiermee niets van doen hebben,
zoals de provincie Noord-Brabant.
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Dit betekent ook dat deelnemers geen naheffing krijgen om het verlies uit 2017
te dekken.
Het Algemeen Bestuur van de ODBN heeft op 31 oktober 2018 een besluit
genomen over ‘toekomstbestendige financiële kaders ODBN’. De betekenis hiervan is dat er een streep wordt gezet onder het verleden. Oude eigendommen en
vermogenscomponenten komen bij de ODBN terecht en dus bij alle deelnemers.
Uitzondering geldt voor Attero (dit deel landt bij de respectievelijke deelnemers)
en de Bestuurs-commissie Afvalinzameling (BCA) (dit geldt alleen voor de aangesloten gemeenten in het land van Cuijk.
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De accountant gaf 27 september 2018 een goedkeurende verklaring af voor
zowel getrouwheid als rechtmatigheid van de jaarrekening 2017 van de
ODBN. Wel geeft de accountant aan dat het financieel afsluitproces bij de
ODBN ontoereikend is; dat leidde tot ongewenste vertraging.
Naar aanleiding van het negatieve jaarrekeningresultaat toonde extern onderzoek naar oorzaken van het tekort dat de ODBN niet kostendekkend opereert.
Dit heeft geleid tot een herziene begroting 2018 en een ontwerpbegroting 2019
met hogere uurtarieven. Het uurtarief 2019 ligt ruim 18% hoger dan het uurtarief
in 2017. Daarnaast is een meerjarig ontwikkelplan (MJOP) opgesteld met 10
majeure projecten om de bedrijfsvoering én financiële basis van de ODBN te
verbeteren.
Consequenties
Niet van toepassing. Voor de provinciale begroting van 2019 en verder zijn er
wél financiële consequenties. Deze zijn via een afzonderlijk dossier aangeboden
en is geagendeerd op 8 november 2018.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Communicatie
Niet van toepassing.
Vervolg
Niet van toepassing
Bijlagen
 Jaarstukken 2017 ODBN met controleverklaring accountant
 Accountantsverslag 2017 ODBN
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
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de voorzitter,

de secretaris,

Documentnummer

GS: 4401366
PS: 4435777

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: mevrouw M.J. van den Dries, (073) 680 83 33,
mvddries@brabant.nl, programmamanager Omgevingsrecht.
Opdrachtnemer: de heer E.J.G. Broere, (073) 680 85 02, ebroere@brabant.nl,
business strateeg programma Omgevingsrecht.
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