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Geachte leden van de gemeenteraad, leden van provinciale staten,
De ODZOB is in 201 3 opgericht door 21 gemeenten in de regio en de provincie Noord-Brabant. Dit naar
aanleiding van afspraken tussen rijk, IPO en VNG over de oprichting van een landelijk netwerk van 29
omgevingsdiensten. Doel van de oprichting van dit landelijk netwerk is verbetering van de kwaliteit van de
vergunningverlening, het toezicht op deze milieuvergunningen en de handhaving daarvan.
Op 5 december 201 7 heeft u reeds ter informatie de Kadernota 201 9 van de ODZOB ontvangen. Op basis
hiervan is de ontwerpbegroting opgesteld. Wij zenden u hierbij de ontwerpbegroting 2019 en
meerjarenraming 2020-2022 (bijlage). Conform artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen
wordt u in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze hierop te geven.
Om het proces zoveel mogelijk te stroomlijnen hebben de 4 regionale GR-en hun planning op elkaar
afgestemd zodat u (indien van toepassing) van elk van deze GR-en de ontwerpbegroting uiterlijk op 1 5
maart ontvangt en door elk van hen, verzocht wordt om uw eventuele zienswijze vóór 20 mei 201 8 toe te
zenden. Gezien de krappe planning is het niet mogelijk om zienswijzen die na die datum binnen komen te
verwerken in de reactienota dan wel in de definitieve begroting.
Om de gemeenteraden in het kader van de beoordeling van hun conceptbegrotingen optimaal van
informatie te voorzien, hebben de 4 regionale GR-en informatiebijeenkomsten georganiseerd, waarin de
belangrijkste aspecten uit de begrotingen worden toegelicht en waarin de gemeenteraden met hun vragen
terecht kunnen. Deze bijeenkomsten vinden plaats op 11, 12 en 18 april. U wordt hierover nog separaat
geïnformeerd. De directie van de ODZOB is vanzelfsprekend graag bereid om daarnaast in uw raad of
raadscommissie, dan wel in Provinciale Staten (of een commissie daarvan) uw vragen te beantwoorden,
dan wel een toelichting te geven op de voorliggende ontwerpbegroting.
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Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

WJ.F. van der Rijt - van der Kruis

J.M.L. Tolsma

voorzitter

secretaris

Bijlage: Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 ODZOB

In afschrift aan:
Colleges van B&W en GS Noord-Brabant
OGP-leden
Financiële contactpersonen
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