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Op 13 juli jl vergaderde het algemeen bestuur van de OMWB. Belangrijkste
onderwerpen waren de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017, de jaarrekening
2015 en de voorstellen voor de afwikkeling van de oude hypotheken. Ook zijn
er nieuwe leden voor het dagelijks bestuur benoemd. Op 15 augustus 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 algemeen bestuur heeft de jaarrekening 2015 vastgesteld waarbij het

voorstel van het dagelijks bestuur voor de afwikkeling van de oude
hypotheken met meerderheid van stemmen is aangenomen.
PS zijn recentelijk in een Statenmededeling al geïnformeerd over de
vastgestelde jaarstukken 2015 van de drie Brabantse omgevingsdiensten.
De voorliggende bestuursinformatiebrief presenteert een rekeningtekort van
de OMWB van € 2,126 miljoen, terwijl in de gememoreerde
Statenmededeling een tekort is verwoord van € 2,3 miljoen. Het verschil is
gelegen in het feit dat de OMWB vergeten is de kosten van het traject
‘Huis op orde’ mee te nemen in het resultaat 2015. Deze worden nu
doorgeschoven naar 2016.
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De oude hypotheken vertegenwoordigen een waarde van € 1,1 miljoen.
Dit bedrag maakt onderdeel uit van het rekeningresultaat over 2015, maar
wordt betaald door de veroorzakers en komt dus niet ten laste van het
collectief. De provincie hoort niet bij de veroorzakers.
De OMWB beschikt over een negatief eigen vermogen van € 1,0 miljoen.
Het algemeen bestuur van de OMWB heeft besloten om de
vermogenspositie van de dienst, naar rato van de eigenaarsverhoudingen,
éénmalig aan te vullen tot € 0.
Dit alles leidt er toe dat via de collectieve verdeelsleutel (naar rato) een
bedrag van € 2,2 miljoen (resultaat 2,3 + vermogen 1,0 – oude
hypotheken 1,1) door de eigenaren van de OMWB moet worden betaald.
Daarnaast moet door de veroorzakers van de oude hypotheken een
bedrag van € 1,1 miljoen worden betaald.
De provinciale bijdrage aan het tekort 2015 is uiteindelijk beduidend
kleiner dan eerst werd verwacht. Zonder het effect van de oude
hypotheken zou gerekend moeten worden op een bijdrage van afgerond
€ 1,31 miljoen. Rekening houdend met de oude hypotheken is de
provinciale bijdrage € 792.755, dat wil zeggen € 517.295 lager.
Over een tweetal oude hypotheken (SBK- en VVGB-verplichtingen) loopt
momenteel een arbitragezaak tussen een aantal deelnemers en de
OMWB. In het afwikkelingsvoorstel van het dagelijks bestuur dat door het
algemeen bestuur is aangenomen, is uitgegaan van een situatie waarbij de
oude hypotheken rechtmatig aan de deelnemers zijn toegerekend.
Indien na uitspraak in de arbitrage mocht blijken dat de OMWB in het
ongelijk wordt gesteld, zal dit geen gevolgen hebben voor de omvang van
het rekeningresultaat, maar wel (met terugwerkende kracht) een
herverdelingseffect hebben tussen de deelnemers. De provincie en de
deelnemers die niet in arbitrage met de dienst zijn verwikkeld zullen dan
alsnog meer moeten bijdragen aan het rekeningtekort 2015. De exacte
omvang hiervan is op dit moment niet bekend.

2. Door het algemeen bestuur zijn de begrotingen 2016 en 2017 vastgesteld
en tevens is de 1e bestuursrapportage besproken.
Nagenoeg alle deelnemers hebben in de totstandkoming van de begroting
zienswijzen ingediend. Provinciale Staten hebben ook zienswijzen
ingediend (Statenvoorstel 23/16A).
Het sluitend krijgen van de begrotingen voor 2016 en 2017 is een zware
klus geweest. De verwachting is dat we daarmee de roerige tijden van
tekorten in de exploitatie van de dienst achter ons kunnen laten. De
sluitende begrotingen worden mede gerealiseerd door incidentele
bijdragen van de deelnemers. Tevens neemt de organisatie zelf een deel
voor haar rekening door te bezuinigen. In de 1e bestuursrapportage is
vooral aandacht besteed aan de risicoparagraaf en de reorganisatie. Voor
de reorganisatie en beoogde bezuinigingen is frictiebudget nodig.
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3. Er zijn nieuwe leden van het dagelijks bestuur benoemd, maar geen
nieuwe directeur.
In tegenstelling tot de verwachting die wordt uitgesproken in de
bestuursinformatiebrief om in de vergadering van het algemeen bestuur van
12 oktober 2016 een nieuwe directeur te benoemen, is 3 oktober jl.
bekend geworden dat met de beoogde kandidaat geen overeenstemming
is bereikt over de voorwaarden.
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Vervolg
Niet van toepassing.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

mw. ir. A.M. Burger
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