Bestuursinformatie
15 augustus 2016

Op 13 juli 2016 vergaderde het algemeen
bestuur van de Omgevingsdienst Middenen West-Brabant. Centraal stonden de
jaarrekening 2015, de ontwerpbegrotingen
voor 2016 en 2017, en de voorstellen voor
de afwikkeling van de ‘oude hypotheken’.
Ook zijn er nieuwe leden voor het dagelijks bestuur benoemd.
Wijzigingen dagelijks bestuur
Door het terugtreden van Fons Naterop, voorzitter, en Toine Theunis, lid DB, waren er twee
vacatures ontstaan binnen het dagelijks bestuur.

voorzitter:
Paul Depla

toegetreden:
Guus van der Put

toegetreden:
Ruud van den
Belt

Op 13 juli 2016 heeft het algemeen bestuur
Guus van der Put (Goirle) en Ruud van den Belt
(Steenbergen) benoemd tot nieuwe leden van
het dagelijks bestuur. Paul Depla werd gekozen
tot voorzitter. Het dagelijks bestuur bestaat nu
uit:
 de heer P.F.G. (Paul) Depla, burgemeester
Breda (voorzitter);
 de heer J. (Johan) van den Hout, gedeputeerde Provincie Noord-Brabant, vice-voorzitter;
 de heer J.P.M. (Jac) Klijs, burgemeester
Moerdijk;
 de heer M. (Mario) Jacobs, wethouder Tilburg;
 de heer R.F.I. (Ryan) Palmen, burgemeester
Hilvarenbeek;
 de heer R.P. (Ruud) van den Belt, burgemeester Steenbergen;
 de heer G. (Guus) van der Put, wethouder
Goirle.
In zijn eerstvolgende vergadering zal het dagelijks bestuur de portefeuilles verdelen
Benoeming directeur OMWB
In de vergadering van 13 juli 2016 kon nog
geen nieuwe directeur voor de OMWB benoemd
worden, aangezien de werving meer tijd kostte
dan verwacht. De selectiecommissie zal na het
zomerreces een voorstel voor een nieuwe directeur doen aan de leden van het algemeen be-
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stuur. Over het voorstel kunnen zij dan per email stemmen, zodat een formele benoeming
kan plaatsvinden in de vergadering van 12
oktober en de procedure geen verdere vertraging oploopt
Afwikkeling ’oude hypotheken’
Al langere tijd bespreken de deelnemers de
verschillen in interpretatie van de afspraken die
bij de start van de OMWB of kort daarna zijn
gemaakt (de zogenoemde ‘oude hypotheken’).
De afspraken betreffen onder meer:
 de inbreng van budget in relatie tot het ingebrachte personeel;
 het al dan niet verplicht zijn financieel bij te
dragen in het kader van de afspraken uit het
sociaal beleidskader (de SBK-verplichtingen);
 financiële verplichtingen voortvloeiende uit de
overdracht van de zogenaamde VvGBinrichtingen1 door de provincie aan de
gemeenten;
 het al dan niet betalen van de kosten voor
coördinatie van werkzaamheden;
 het vergoeden van het gebruik van decentrale
werkplekken;
 individuele maatwerkafspraken met deelnemers.
De interpretatieverschillen hierover leiden ook
tot – ongewenste – verschillen in bijdragen van
deelnemers. Het algemeen bestuur heeft daarom op 23 maart opiniërend gesproken over de
uitgangspunten voor de afwikkeling van de
’oude hypotheken’. Op basis hiervan, en rekening houdend met aangekondigde amendementen om verandering aan te brengen op de uitgangspunten en voorstellen, heeft het dagelijks
bestuur een standpunt ingenomen. Dit voorstel
van het dagelijks bestuur is uitgangspunt geweest bij het opstellen van de Jaarrekening
2015 en de begrotingen 2016 en 2017. Het
dagelijks bestuur heeft arbitrage toegezegd
over de rechtsgeldigheid van de afspraken over
de SBK- en VVGB-verplichtingen. Omdat een
uitspraak echter pas in het najaar wordt verwacht, is in het voorstel ten behoeve van de te
behandelen financiële stukken uitgegaan van de
1

Met het overhevelen van de bevoegdheden van
provincies naar gemeenten (op 1 januari 2014) ging
ook het bijbehorende geld voor de VTH-taken (onderdeel van het basistakenpakket) voor de betreffende
(VVgB)inrichtingen vanuit het provinciefonds naar het
gemeentefonds.

rechtsgeldigheid ervan. De uitspraak van de
arbitrage is bindend en kan gevolgen hebben
voor de bijdrage van de deelnemers.
De OMWB heeft ondertussen de cijfermatige
doorrekening van de oude startafspraken (oude
hypotheken) en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen voor de deelnemers bij elke
individuele deelnemer gevalideerd.
Op het voorstel van het DB zijn in de vergadering van 15 juli 2016 twee amendementen
ingediend:
 Een amendement om nu niet te besluiten over
de twee discussiepunten (SBK- en VVGBgelden) tot er een uitspraak is in de arbitragezaken, werd niet door een meerderheid van
het algemeen bestuur gesteund.
 Een amendement van de gemeente Zundert
de – niet bestreden – verhoging van haar
deelnemersbijdrage gefaseerd in te voeren,
haalde het evenmin.
Het afwikkelingsvoorstel voor de ‘oude hypotheken’ van het dagelijks bestuur werd vervolgens met een meerderheid van stemmen aangenomen
Jaarrekening 2015
Het algemeen bestuur heeft in de vergadering
de Jaarrekening 2015 vastgesteld. De jaarrekening was voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring op getrouwheid en rechtmatigheid. Het resultaat in 2015 was min
€ 2.126.000,-. Dit negatieve resultaat wordt
verrekend overeenkomstig de verdeelsleutel,
afgesproken op 23 maart 2016. Facturen hiervoor zijn reeds aan de deelnemers verzonden
Beleidsmatige en financiële kaders
Voor de begrotingen 2016 tot en met 2020
waren beleidsmatige en financiële kaders opgesteld. De vergadering besloot deze kaders, die
met de begrotingen 2016 en 2017 waren meegestuurd, niet vast te stellen, maar voor kennisgeving aan te nemen en te zien als basis
voor die beide begrotingen.
In de gevolgde zienswijzenprocedure voor de
begrotingen 2016 en 2017 kwam veel zienswijzen op deze kaders binnen. Amendementen om
deze kaders op onderdelen aan te passen, hadden met name betrekking op de financieringsstructuur en de wijze waarop het tarief is opgebouwd. Tijdens de vergadering stelden algemeen en dagelijks bestuur met elkaar vast dat
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er fundamenteel nagedacht moet worden over
de toekomstige financieringstructuur van de
dienst. In plaats van een exploitatiegerichte
begroting is een meer bedrijfsmatige benadering dringend gewenst. Het dagelijks bestuur
heeft toegezegd de mogelijkheden voor een
andere financieringsstructuur te onderzoeken
en de consequenties ervan in beeld te brengen.
In het najaar komt het dagelijks bestuur met
voorstellen voor nieuwe kaders voor de begroting 2018. Daarbij komt mogelijk ook aanpassing van de financieringsstructuur aan de orde.
Bijstelling van de begroting 2017 als gevolg
hiervan is niet uitgesloten
Begrotingen 2016 en 217
De deelnemers hebben medio maart de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 ontvangen.
Nagenoeg alle deelnemers hebben zienswijzen
ingediend. Deze hadden, zoals hiervoor vermeld
ook betrekking op de beleidsmatige en financiële kaders 2016-2020. Bij de behandeling van de
begrotingen 2016 en 2017 is verwezen naar de
beleidmatige en financiële kaders, en de toezegging dat de financieringstructuur in ieder
geval per 2018 en zo mogelijk ook voor 2017
zal worden heroverwogen. Alle deelnemers
ontvangen een brief waarin nader wordt uitgelegd op welke manier hun zienswijze al dan niet
is verwerkt.
Een motie van de gemeente Zundert om de
grondslag van de berekening van de collectieve
taken nog eens te controleren op juistheid,
werd aangenomen.
De begrotingen 2016 en 2017 zijn door een
meerderheid van het algemeen bestuur vastgesteld
1ste bestuursrapportage 2016
Het algemeen bestuur heeft op 13 juli de eerste
bestuursrapportage van 2016 besproken. In de
rapportage is aandacht besteed aan de risicoparagraaf en de reorganisatie van de OMWB.
Het algemeen bestuur heeft haar zorg uitgesproken over een aantal risico-onderdelen,
zoals de aanhoudende hoge kosten voor inhuur
en de relatief lage gerealiseerde omzet over de
eerste periode van 2016.
Aanwending transformatiebudget
Een krappe meerderheid van het algemeen
bestuur stemde in met een voorstel om het in

de begroting 2016 opgenomen budget voor
transformatie van de organisatie ad € 500.000,onder andere in te mogen zetten voor de tijdelijke inhuur van specifieke functionarissen.
De motivering van dit besluit werd door een
groot aantal deelnemers onvoldoende geacht.
Echter, een meerderheid van de deelnemers
stemde in met het voorstel, met de toezegging
dat voor de volgende vergadering aanvullende
informatie over de uitputting van het budget
wordt aangeleverd
Voortgang actieplan Huis op Orde
Fase I van actieplan Huis op Orde (formuleren
heldere startafspraken) is nagenoeg afgerond.
Een rapportage over deze fase en de resultaten
is voor kennisgeving aangenomen. Het algemeen bestuur stemde tevens in met de start
van de uitvoering van fase II van het actieplan
(op orde brengen
van de bedrijfsvoering) en de
bijhorende
financiële middelen zoals
opgenomen in
de begroting.
Er is een uitgebreide informatiefolder over
achtergronden, opzet, doelen, acties en resultaten van het actieplan Huis op Orde verspreid
onder de leden van het algemeen bestuur, de
vth-managers en de raads- en statenleden.
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Jaarverslag 2015 BRZO
Het algemeen bestuur heeft het jaarverslag
BRZO 2015 voor kennisgeving aangenomen.
Het verslag rapporteert over de uitvoering van
de VTH-taken voor bedrijven die vallen onder
het Besluit risico zware ongevallen 2015 (Brzo)
De OMWB is een van de zes omgevingsdiensten
in Nederland die hiervoor zijn aangewezen.
Bij de behandeling van dit jaarverslag werd wel
aandacht gevraagd voor
de bedrijven die geen
wettelijke Brzo-status
hebben, maar waar
wel sprake is van
veiligheidsrisico’s, de
zogenaamde BRZO+ inrichtingen. Door het
dagelijks bestuur werd
aangegeven dat ook
deze inrichtingen onderdeel uitmaken van het controleprogramma,
maar dat die niet verantwoord worden in dit
jaarverslag

