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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De nieuwe provinciale kaders voor de zienswijzen op de ontwerpbegrotingen
van de omgevingsdiensten.
Aanleiding
De provincie Noord-Brabant is deelnemer aan de drie gemeenschappelijke
regelingen van de Brabantse omgevingsdiensten. Uw Staten hebben de
bevoegdheid om op de ontwerpbegrotingen van de omgevingsdiensten
zienswijzen in te dienen.
De ontwerpbegrotingen van de Brabantse omgevingsdiensten zijn de
afgelopen jaren getoetst aan provinciale kaders die stammen uit 2012.
In die periode werd de oprichting van de omgevingsdiensten voorbereid.
Deze kaders zijn toe aan een actualisatie. Het is de bedoeling dat de
ontwerpbegrotingen 2017 van de omgevingsdiensten worden getoetst aan de
nieuwe provinciale uitgangspunten.
Bevoegdheid
Conform artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen ligt de bevoegdheid
tot het inbrengen van een zienswijze op de ontwerpbegroting bij de
gemeenteraden respectievelijk Provinciale Staten.
Bij de oprichting van de omgevingsdiensten in 2012 heeft GS de kaders
hiervoor vastgesteld en deze ter kennisname aangeboden aan PS.
Deze systematiek wordt nu opnieuw gevolgd.
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Kernboodschap
Hieronder zijn de nieuwe provinciale kaders beschreven:
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1. Bestuurlijke kaders.

GS: 3933902

De ontwerpbegroting van de omgevingsdienst dient aan te sluiten bij de door
het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders uit de Kadernota en de
Gemeenschappelijke Regeling.

PS: 3940271

2. Kwaliteitsborging.
Uit de begroting moet blijken op welke wijze invulling gegeven wordt aan de
kwaliteitscriteria 2.1. Hierbij gaat het specifiek om:
 een inzichtelijke systematiek waarbij een verbinding wordt gelegd tussen de
bestuurlijk vastgestelde vergunningverlening- en handhavingsprioriteiten en
–doelstellingen en de daarvoor benodigde inzet van personeel en
middelen mede gezien de wettelijke termijnen;
 een jaarlijkse reservering van capaciteit en middelen die nodig zijn voor de
uitvoering van de landelijke prioriteiten en de regionale samenwerkingsafspraken, inclusief ruimte voor samenwerking op ad hoc basis;
 een jaarlijkse reservering van middelen voor permanente her-, en
bijscholing;
 het periodiek meten van en sturen op klanttevredenheid.

3. Collectieve taken.
Een door het Algemeen Bestuur vastgesteld plan en financiering systematiek ligt
ten grondslag aan middelen die in de begroting voor de collectieve taken zijn
opgenomen. Collectieve taken zijn activiteiten waarvoor alle deelnemers

gezamenlijk opdrachtgever zijn. Deze activiteiten zijn nauwelijks toewijsbaar
aan individuele opdrachtgevers.
4. Inverdieneffecten.
Van verwachte inverdieneffecten moet duidelijk herleidbaar zijn op welke wijze
deze worden aangewend.

5. Weerstandsvermogen.
Het weerstandsvermogen wordt opgesteld op basis van een confrontatie tussen
de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit; de geïnventariseerde en
gekwantificeerde risico’s versus de beschikbare middelen en mogelijkheden ter
afdekking van deze risico’s. Hierbij wordt in beeld gebracht hoe groot de kans
op een bepaald risico is.

Norm voor het weerstandsvermogen: tussen de 1,0 en 1,2.
6. Verplichte kentallen Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
De omgevingsdiensten presenteren in hun begroting (zodat de deelnemers
deze gegevens kunnen opnemen in de paragraaf Verbonden Partijen van de
begroting van de deelnemers zelf):
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het financieel belang dat de provincie heeft in de omgevingsdienst aan het
begin van het jaar en het verwachte belang aan het einde van het jaar;
de verwachte omvang van het eigen vermogen en vreemd vermogen van
de omgevingsdienst aan het begin en het einde van het begrotingsjaar
de verwachte omvang van het financiële resultaat van de omgevingsdienst
in het begrotingsjaar;
kentallen voor de netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele
exploitatieruimte. (voorlopig nog zonder norm omdat hiervoor geen
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historische data bestaan).
7. Budgettair kader.
De verplichte begrotingsbijdrage van de provincie aan de omgevingsdienst
past binnen de hiervoor beschikbare provinciale middelen.
Vervolg
Op het moment dat de ontwerpbegrotingen worden voorgelegd aan de
deelnemers van de Gemeenschappelijke regelingen zullen uw Staten in positie
worden gebracht om zienswijzen uit te brengen op de ontwerpbegrotingen van
de omgevingsdiensten. Bovenstaande kaders zullen daarbij als uitgangspunt
dienen.
Bijlagen
Geen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
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de secretaris
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