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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
De OMWB vraagt de Provinciale Staten om hun zienswijzen kenbaar te maken
op de ontwerpbegroting aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB. Provinciale
Staten maken hierbij gebruik van de wettelijke bevoegdheid dit te doen. In 2016
heeft GS de toetsingskaders voor de begrotingen van de omgevingsdiensten
vastgesteld. Deze kaders richten zich meer op de inhoud en minder op het geld.
De ontwerpbegroting 2019 van de OMWB is getoetst aan 7 thema’s, te weten
bestuurlijke kaders, kwaliteitsborging, collectieve taken, inverdieneffecten,
weerstandsvermogen, verplichte kentallen en het budgettair kader. De
ontwerpbegroting sluit niet volledig aan bij het provinciale kader over het
provinciale budget.
Het voorstel
1. De volgende zienswijzen op de ontwerpbegroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur van de OMWB:
1.1. De ontwerpbegroting 2019 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders
van de OMWB en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten,
het weerstandsvermogen, de collectieve taken, de kwaliteitsborging en
de verplichte kentallen.
1.2. De ontwerpbegroting 2019 sluit niet volledig aan bij het provinciale
kader over het provinciale budget.
2. Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de OMWB de ontwerpbegroting
2019 conform de provinciale zienswijze aan te passen.

PS: 4347817

Aanleiding
De ontwerpbegroting 2019 van de OMWB is aan alle deelnemers (dus ook de
provincie) toegezonden voor de mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijzen.
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Bevoegdheid
Als gevolg van artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen ligt de
bevoegdheid tot het inbrengen van zienswijzen op de ontwerpbegroting bij
gemeenteraden respectievelijk Provinciale Staten.
De ontwerpbegroting is op 30 maart 2018 verstrekt aan de gemeenteraden en
Staten van de deelnemers. Het Algemeen Bestuur van de OMWB wil de
definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 4 juli 2018.
De deelnemers worden gevraagd om vóór 1 juni 2018 eventuele zienswijzen
kenbaar te maken. Het provinciale besluitvormingsproces om deze zienswijzen
vast te stellen sluit niet helemaal aan op de bestuurlijke planning van de
OMWB. Het is niet mogelijk voor PS om deze zienswijzen vast te stellen vóór 1
juni. Het besluit is echter wel op tijd voor het DB van de OMWB op 13 juni
2018.
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Doel
Het Dagelijks Bestuur van de OMWB in positie brengen om de
ontwerpbegroting te verbeteren en de risico’s voor de provincie als deelnemer
en eigenaar van de OMWB beheersbaar te houden.
Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2019 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders van de
OMWB, en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten, het
weerstandsvermogen, de collectieve taken, de kwaliteitsborging en de
verplichte kentallen.
De ontwerpbegroting 2019 van de OMWB sluit aan bij de door de dienst
vastgestelde Kadernota. Tevens sluit de begroting aan op de uitgangspunten uit
de Gemeenschappelijke Regeling OMWB. De ontwerpbegroting houdt daarbij
rekening met een tariefstijging van 1,6%.
Het weerstandsvermogen (de beschikbare weerstandscapaciteit minus de
benodigde weerstandscapaciteit) is positief. De financiële kentallen illustreren
een gezonde financiële situatie.
De ontwerpbegroting geeft invulling aan het provinciale kader over
kwaliteitsborging. Er is een deugdelijke inschatting opgenomen in de begroting
van benodigde capaciteit en middelen voor de uitvoering van de taken,
landelijke prioriteiten en regionale samenwerkingsafspraken.
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Verder is de begroting uit oogpunt van operationalisering en financiering
gebaseerd op de nieuwe ‘MWB1-norm’. Deze norm heeft als belangrijkste doel
de kwaliteit van de producten en diensten verder te verbeteren. De norm geeft
eerst en vooral een nieuwe grondslag voor een duurzame financiering van de
dienst. De huidige financieringssystematiek voldoet niet langer omdat die
gebaseerd is op de grondslagen die gehanteerd zijn bij de vorming van de
dienst in 2012. De MWB-norm staat in wezen garant voor de middelen die
nodig zijn en op eenduidige wijze van de deelnemers worden verkregen op
basis van een actueel inrichtingenbestand. De inhoudelijke programmering in de
vorm van een Uniform Regionaal Uitvoeringsniveau wordt nog verder
doorontwikkeld, onder meer op aspecten als risicogerichte prioritering.
Als mede-eigenaar van de OMWB wordt de introductie en invoering van de
MWB-norm van harte onderschreven.
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Als opdrachtgever raakt de MWB-norm de provincie niet.
De MWB-norm past de provincie niet vanwege, andere, grotere en complexere
inrichtingen dan de gemeentelijke.

1.2 Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de OMWB om rekening te houden met
de provinciale zienswijzen.
De ontwerpbegroting van de OMWB is deugdelijk.
Echter, pas zodra duidelijk is welke provinciale bijdragen worden verwacht in
de ontwerpbegrotingen van de andere 2 omgevingsdiensten kan bepaald
worden of een en ander financieel past. Het DB kan in de tekst van de OMWB
begroting hiermee rekening houden.
Kanttekeningen
Zie 1.2.
Financiën
Begroting 2019 OMWB
Totaal OMWB
(x miljoen)
Basistaken
€ 19,5
Verzoektaken
€ 6,7
Collectieve taken
€ 1,7
Totaal
€ 27,9

Aandeel PNB
€ 6,5
€ 4,0
€ 0,6
€ 11,1

Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.

1

Midden- en West-Brabant
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Planning
De ontwerpbegroting 2019 is door het Dagelijks bestuur van de OMWB op 30
maart 2018 vrijgegeven aan raden en staten. Het Algemeen Bestuur wil de
definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 4 juli 2018.
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Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur OMWB over de Ontwerpbegroting
2019 en de meerjarenraming 2020-2022.
2. De Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 OMWB.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: mevrouw M.J. van den Dries, (073) 680 83 33,
mvddries@brabant.nl, afd. Projecten- en Programmamanagement B van cluster
Natuur en Milieu.
Opdrachtnemer: de heer E.J.G. Broere, (073) 680 85 02, ebroere@brabant.nl,
afd. Projecten- en Programmamanagement A van cluster Natuur en Milieu.
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