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Het algemeen bestuur heeft in zijn vergadering van 14 december 2016 unaniem
Nico van Mourik benoemd tot directeur van
de OMWB. Nico van Mourik, nu nog directeur van de Veiligheidsregio
Midden- en West-Brabant,
stapt op 1 maart 2017 over
naar de OMWB. Tot die tijd
neemt Yvonne van Delft de
honneurs nog waar als inte¬
rim-directeur .
Verdeelsleutel collectieve taken
Op 13 juli 2016 diende de heer De Beer (gemeente Zundert) een motie in met als strekking
de gegevens die ten grondslag liggen aan de
verdeelsleutel van de deelnemersbijdragen voor
collectieve taken, kritisch tegen het licht te
houden. Het gaat daarbij met name om een
validatie van de bedrijvenbestanden.
Deze verdeelsleutel is ook van toepassing op
een aantal andere zaken, en kan bij wijziging
invloed hebben op onderdelen van de jaarreke¬
ning. De vergadering spreekt af alles op alles te
zetten de validatie van de bedrijvenbestanden
nog in januari af te ronden , zodat de jaarreke¬
ning 2016 tijdig opgemaakt kan worden op
basis van een correcte verdeelsleutel.

Instellen auditcommissie

werkzaamheden. Tegelijkertijd moet er ook
continuïteit zijn voor de OMWB.
Om duidelijkheid te krijgen over de kaders en
de invulling van de ingediende motie, is op 25
november een workshop georganiseerd voor
bestuurders en ambtelijke vertegenwoordigers
van de deelnemers. Daar is geconcludeerd dat
om voldoende draagvlak te ontwikkelen ge¬
meenteraden en Provinciale Staten betrokken
moeten worden bij de aangepaste wijze van
financieren van de OMWB.
Voor de kaders voor de begroting 2018 kan dit
niet meer tijdig worden georganiseerd - een
zorgvuldige procedure kost tijd. En de kaders
voor de begroting 2018 moeten in februari
2017 worden vastgesteld. Daarom heeft het
dagelijks bestuur afgesproken dat in eerste
instantie voor 2018 kaders worden ontwikkeld
die nog aansluiten op de kaders voor de begro¬
ting 2017. Als de besluitvorming over het aan¬
passen van de kaders eind 2017 kan worden
afgerond, zal worden getracht om via een be¬
grotingswijziging de kaders alsnog te kunnen
laten gelden voor de begroting 2018. Het dage¬
lijks bestuur zal medio januari 2017 de leden
van het algemeen bestuur informeren over het
proces.

Update financiële situatie

Het algemeen bestuur heeft het dagelijks be¬
stuur opdracht gegeven de taken van de auditcommissie uit te werken in een verordening en
in de volgende AB-vergadering aan te bieden
ter vaststelling. Daarbij kan (de verordening
van) de commissie Middelen van de veiligheids¬
regio als voorbeeld dienen. De auditcommissie
zal periodiek de financiële situatie bij de dienst
bespreken en daarover adviseren.
Het algemeen bestuur is verder van mening dat
de auditcommissie moet bestaan uit leden van
het algemeen bestuur, en niet uit externe le¬
den. Het dagelijks bestuur zal bij de leden van
het algemeen bestuur informeren wie daarvoor
belangstelling heeft.

In de vergadering van 14 december is een
financiële update gegeven van de 2de burap,
die in september aan het algemeen bestuur is
gepresenteerd. In de periode september december is een aantal risico's geanalyseerd en
beoordeeld. Mede op basis daarvan is in de
vergadering de verwachting uitgesproken dat
het financiële jaarresultaat 2016 positief zal
zijn. Er zijn nog twee onderdelen die het posi¬
tieve resultaat kunnen terugbrengen tot nul.
Enerzijds de extra coördinatiekosten die de
OMWB heeft gemaakt om de werkzaamheden te
kunnen uitvoeren. Anderzijds moeten de eind¬
afrekeningen aan de deelnemers nog worden
opgesteld en in rekening gebracht. Desondanks
is de verwachting dat het resultaat over 2016 in
elk geval niet negatief zal zijn.

Financiële kaders 2018

Continueren project SSiB

Bij het vaststellen van de begrotingen 2016 en
2017, in juli van dit jaar, is al gesproken over
een herijking van de financiële kaders. Toen is
tevens een motie aangenomen voor aanpassin¬
gen van de financieringsstructuur. Uitgangspunt
hierbij is te komen tot een systematiek waarin
wordt betaald voor daadwerkelijke afname van

Het algemeen bestuur heeft besloten om de
deelname aan het project Samen Sterk in Bra¬
bant vooralsnog met slechts één jaar te verlen¬
gen. Een besluit het project structureel op te
nemen in het programma en te budgetteren,
zal pas worden genomen op basis van een
gedegen evaluatie over de meerwaarde van het
project vanuit het perspectief van de deelne-
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mers. Uit een belronde bleek dat zestien deelnemers overtuigd zijn van de meerwaarde; tien
deelnemers die meerwaarde (nog) niet zien;
twee deelnemers twijfelen of dit project wel
thuishoort bij de omgevingsdiensten. De ge¬
vraagde evaluatie moet het volledige beeld van
de deelnemers op het project zichtbaar maken.

Voortgang organisatieontwikkeling
Interim-directeur Yvonne van Delft gaf in de
vergadering een presentatie over het verloop
van de organisatieontwikkeling, die ingezet is in
het kader van het actieplan Huis op Orde.
Omdat voor een uitvoeringsdienst een efficiënte
uitvoering van taken essentieel is, wordt de
organisatie procesmatig ingericht. Er komen
twee afdeling: een afdeling Uitvoering en een
afdeling Bedrijfsvoering.
Binnen de afdeling Uitvoering zullen zeven
procesmatig ingerichte teams de verschillende
werkzaamheden voor de opdrachtgevers zo
efficiënt mogelijk vormgeven en uitvoeren. I n
de afdeling Bedrijfsvoering clustert de dienst
o.a. financiën, HRM, ICT en communicatie.
Een compacte directiestaf ondersteunt de direc¬
tie bij de aansturing van de organisatie en bij
verbetering van de bestuursondersteuning.
In de eerste maanden van 2017 zullen de sleu¬
telfunctionarissen worden benoemd, daarna
start het plaatsingsproces van de medewerkers.
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Overige besluiten
Het algemeen bestuur heeft de 2de begrotings¬
wijziging 2016 en de 1ste begrotingswijziging
2017 vastgesteld. Deze begrotingswijzigingen
zijn een gevolg van eerder genomen besluiten
dan wel veranderingen die in de 2de bestuursrapportage aan de orde zijn geweest.
Aan Deloitte is opdracht gegeven om de jaarre¬
kening 2016 te controleren. Daarbij is aange¬
geven welke op welke aspecten zij bij die con¬
trole specifiek de aandacht moeten vestigen.
Het contract van Deloitte loopt af, dus voor de
controle van de jaarrekening 2017 en volgende
wordt een aanbestedingsprocedure gevolgd.

Aanpassing gemeenschappelijke regeling
Het dagelijks bestuur stelde de vergadering
voor in te stemmen met het in procedure bren¬
gen van een aanpassing van de gemeenschap¬
pelijke regeling. Aanpassing is nodig vanwege
wijziging van de Wet gemeenschappelijke
regelingen. Omdat de voorgestelde technische
aanpassing ook betrekking had op enkele in¬
houdelijke wijzigingen, is besloten de aanpas¬
sing niet in procedure te brengen. Voor de
volgende vergadering wordt een wijziging van
de regeling aangeboden die uitsluitend techni¬
sche aanpassingen betreft.

