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Aanleiding
De provincie heeft van de OMWB de bestuursinformatiebrief d.d. 31 maart
2016 ontvangen.
Bevoegdheid
In het kader van de actieve informatieplicht informeren GS PS over de
bestuursinformatiebrief.
Kernboodschap

Op 23 maart jl vergaderde het algemeen bestuur van de OMWB met als
belangrijkste onderwerpen de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017, de
uitgangspunten en voorstellen voor afwikkeling van de oude hypotheken, en de
methodiek voor verrekening van het tekort in de jaarrekening 2015. Op 31
maart 2016 heeft de OMWB in dit kader een bestuursinformatiebrief naar de
deelnemers gestuurd. De bestuursinformatiebrief wordt met u gedeeld,
vergezeld van een aantal opmerkingen over de brief:
1. Het dagelijks bestuur heeft de notitie ‘Een streep onder het verleden’
opgesteld. Hierin zijn uitgangspunten en voorstellen geformuleerd aan het
algemeen bestuur om tot afwikkeling van de ‘oude hypotheken’ te komen
en daarmee een streep onder het verleden te zetten.
De term ‘oude hypotheken’ slaat op niet nagekomen startafspraken door
individuele deelnemers. De notitie was bedoeld om in het algemeen bestuur
de principes vast te stellen hoe om te gaan met de ‘oude hypotheken’ en
was ook ter vaststelling geagendeerd. De deelnemers hebben echter
behoefte aan een vertaling naar de financiële gevolgen per deelnemer,
alvorens besluiten te nemen. De notitie is daarom alleen opiniërend
besproken.
Om de vertaling per deelnemer te maken is afgesproken een
validatieronde in te lassen om een eenduidig beeld te hebben. In de
validatieronde wordt met alle deelnemers gesproken over de juistheid van

de gegevens. Ook worden in de validatieronde de uitgangspunten vertaald
naar financiële verplichtingen per deelnemer, zodat iedere deelnemer weet
wat dit betekent voor de deelnemersbijdrage 2016 en verrekening van het
tekort in de jaarrekening 2015.
GS menen dat validatie getuigt van zorgvuldigheid, maar dat de tijdigheid
van de begroting en jaarrekening hierdoor in het gedrang komt.

2. De ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 zijn opgesteld op basis van nieuwe
beleidsmatige en financiële kaders 2016-2020. Deze kadernota en
ontwerpbegrotingen zijn ter kennisname aangeboden aan het algemeen
bestuur van de OMWB. Op de ontwerpbegrotingen is een wettelijke
zienswijzeprocedure van toepassing voor de raden en provinciale staten.
Doel van deze procedure is dat op 13 juli 2016 de begrotingen 2016 en
2017 door het algemeen bestuur kunnen worden vastgesteld.
De leden van het algemeen bestuur gaven in de vergadering van 23 maart
jl aan dat de zienswijzeprocedure ook moet gelden voor de kadernota. In
de kadernota wordt aangegeven welke uitgangspunten gelden voor de
begroting van de OMWB. De ontwerpbegrotingen en dus ook de
kadernota zijn medio maart aan de raden en staten verzonden voor
indiening van zienswijzen. De planning voor indiening van zienswijzen
staat overigens onder druk vanwege de foutief gecommuniceerde
zienswijzetermijn door de dienst. In de aanbiedingsbrief bij de
ontwerpbegrotingen is gemeld dat de zienswijzen uiterlijk op 15 juni 2016
ingediend moeten zijn.
Inmiddels blijkt dat deze deadline op 1 juni aanstaande ligt.

3. Het algemeen bestuur OMWB heeft ingestemd met de voorgestelde
verdeelsystematiek voor de afrekening van het tekort 2015.
Binnen de systematiek spelen verschillende zaken een rol, zoals de ‘oude
hypotheken’. Deze moeten eerst individueel (door de veroorzakers)
worden afgerekend en in mindering worden gebracht op het tekort dat
voor rekening komt van het collectief. Ook is het rechtvaardig om
deelnemers die buiten het reguliere werkprogramma extra opdrachten
beleggen bij de dienst, zoals de provincie, als gevolg daarvan geen
hogere bijdrage te laten betalen aan het uiteindelijke collectieve tekort.
Vermeldenswaardig is nog dat bij het besluit van het algemeen bestuur op
23 maart jl over de verdeelsystematiek tevens de negatieve
eigenvermogenspositie wordt verbeterd.
Vervolg
In de volgende vergadering van het algemeen bestuur OMWB op 13 juli 2016
dienen de nodige besluiten te worden genomen. Hierbij gaat het om de
vaststelling van de begrotingen 2016 en 2017, de nota beleidsmatige en
financiële kaders, de notitie ‘Een streep onder het verleden’ (oude hypotheken)
en ten slotte de jaarrekening 2015.
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In de aanloop naar deze vergadering van het algemeen bestuur worden de
provinciale zienswijzen voorbereid en ter vaststelling aan uw staten
aangeboden.
Datum

Uit de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 blijkt inmiddels welke bijdragen de
OMWB van de provincie verwacht. De conceptjaarrekening 2015 is nog niet
vastgesteld. Het is daarom nog niet exact bekend welk bedrag door provincie
moet bijpassen. Daar komt nog bij dat het deel van de ‘oude hypotheken’ dat
aan de provincie wordt toegerekend nog niet definitief is vastgesteld. De
verwachting is dat dit provinciaal aandeel beperkt zal zijn. Zodra de cijfers
over 2015 definitief zijn (inclusief oordeel accountant en ‘oude hypotheken’)
wordt u hierover geïnformeerd.
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Bijlagen
Bestuursinformatiebrief dd. 31 maart 2016

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

mw. ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: M.J. van den Dries, Mvddries@brabant.nl,
Cluster Natuur en Milieu en Afd. Projecten- en Programmamanagement A
Opdrachtnemer: L.P.N. de Gier, Ldgier@brabant.nl,
Cluster Natuur en Milieu en Afd. Projecten- en Programmamanagement B
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