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Midden- en West-Brabant

Aan:
het college van burgemeester en wethouders/gedeputeerde staten en
de gemeenteraad/provinciale staten van de deelnemers aan de ge
meenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Ons kenmerk
00.625.438

Geachte leden van het college en de raad/provinciale staten,

Uw kenmerk

Onderwerp

Bijgaand treft u aan de ontwerpbegroting 2019 en de ontwerpmeerjarenraming 2020-2022 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Te volgen procedure.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59, lid 1 van de Wet gemeen
schappelijke regelingen en de in de Gemeenschappelijke regeling Omge
vingsdienst Midden- en West-Brabant opgenomen bepalingen over de te
volgen procedure bij het vaststellen van de begroting stellen wij u in de
gelegenheid om uiterlijk 15 juni 2018 uw zienswijze ten aanzien van deze
ontwerpbegroting aan ons kenbaar te maken. Ook stellen wij het op prijs
om vooruitlopend op de behandeling in uw raad/staten van u het college
voorstel aan uw raad/staten te mogen ontvangen, zodat wij tijdig een
inhoudelijke reactie daarop kunnen voorbereiden.

Ontwerpbegroting 2019

Behandeld door
F. Goorden
013-2060385

Plaats/datum
Tilburg, 30 maart 2018

Bijlage(n)
1

Na ontvangst van die zienswijzen zullen wij het algemeen bestuur op 4 juli
2018 de begroting ter vaststelling aanbieden. Bij dat voorstel zal een
overzicht worden gevoegd van de ingediende zienswijzen en onze reactie
daarop. Na vaststelling wordt ter voldoening aan het bepaalde in artikel
58, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen de vastgestelde be
groting verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Konink
rijksrelaties.
Toelichting en overwegingen met betrekking tot de ontwerpbegroting.
Op 17 januari 2018 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders voor
het begrotingsjaar 2019 vastgesteld. Deze kaderbrief is vervolgens op 29
januari 2018 toegezonden aan de 28 deelnemers. De ínhoud van de ka
derbrief is nu uitgewerkt in de ontwerpbegroting 2019, die u bijgaand
aantreft.
De ontwerpbegroting 2019 is, evenals het meerjarenperspectief, in finan
ciële zin sluitend.
In de ontwerpbegroting 2019 is rekening gehouden met een loonstijging
van l,607o en een prijsstijging van l,60Zo. Beide percentages zijn gebaseerd
op de zogenoemde landelijke septembercirculaire 2017.
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zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving
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De tarieven voor 2019 blijven ten opzichte van 2018 ongewijzigd, met dien verstande dat het
tarief voor 2018 enkel is verhoogd met het loon- en prijspeil voor 2019.
De productiviteitsnorm zoals die door het bestuur is vastgesteld, op 1350 uur declarabele uren,
wordt voor 2019 gecontinueerd.
In de ontwerpbegroting 2019 is, net als in de begroting 2018, een formatie van 228 opgenomen.
De formatie omvang van 228 is gebaseerd op een aantal declarabele uren van afgerond 308.000
en de hiervoor vermelde productiviteitsnorm van 1350 uur per fte.
Vanuit de ervaringen uit de voorgaande járen zal naar verwachting het aantal declarabele uren in
2019 hoger uitkomen dan de geraamde 308.000. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan zullen,
voor zover de markt dat toelaat, maatregelen worden getroffen om de vereiste personele capaci
teit daarop af te stemmen door bv. gebruik te maken van externe inhuur.
MWB norm vanaf 2019
In de ontwerpbegroting 2019 is rekening gehouden met het besluit van het Algemeen Bestuur
van 15 december 2017, waarin de zogenoemde MWB norm is vastgesteld.
Het uitgangspunt voor die norm is een bestuurlijk vastgesteld, gemeenschappelijk kwaliteits- en
ambitieniveau voor Midden- en West-Brabant, in combinatie met een nieuwe financieringsopzet
voor de dienst.
De norm kent twee grondslagen, enerzijds het Inrichtingen Bestand 2.0 (IB 2.0) en anderzijds de
niet inrichting gebonden taken.
Het in 2017 geactualiseerde IB 2.0 is in het eerste kwartaal 2018 door alle gemeenten gevali
deerd.
Voor de niet inrichting gebonden taken is in de ontwerpbegroting uitgegaan van hetgeen door de
deelnemers is ingebracht in de door de gemeenten goedgekeurde werkplannen 2018. Het gaat
hierbij in hoofdzaak om de wettelijke basistaken asbest, bodem en ketengericht milieutoezicht.
Het Algemeen Bestuur zal op 4 juli 2018 op basis van een voorstel van ons bestuur een besluit
nemen over het ambitieniveau van de drie voornoemde taken, zowel inhoudelijk als financieel.
Mocht dat bestuurlijke besluit eventueel leiden tot een ander totaalbedrag voor de uitvoering van
deze taken dan ten opzichte van hetgeen in 2018 via de werkplannen is ingebracht, zal via een
begrotingswijziging de begroting 2019 daarmee in overeenstemming worden gebracht.
Het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december 2017 impliceert dat gemeenten die vanaf
2019 nog niet voldoen aan het gemeenschappelijk vastgestelde kwaliteits- en ambitieniveau in
een periode van 4 járen naar dat niveau dienen toe te groeien. Dat gebeurt in 4 gelijke delen: 4 x
250Zo van het totale verschil tussen de op basis van de MWB-norm berekende bijdrage en de
thans beschikbare bijdrage(n).
In de ontwerpbegroting 2019 is dit besluit verwerkt.
Het gaat voor 2019 in totaal om een bedrag van ruim C 0.2 miljoen, dat voor de deelnemers ge
baseerd is op de gevalideerde cijfers van het IB 2.0.
Voor gemeenten die (in 2019) een hogere bijdrage hebben dan verplicht is op basis van de MWBnorm is in de ontwerpbegroting 2019 de bijdrage voor 2018 aangehouden, voor wat betreft de
uitvoering van de wettelijke basistaken.
Deze gemeenten kunnen, op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur van 15 december
2017, zo zij dat wensen en ook tijdig aangeven, de bijdrage voor programma 1 (de wettelijke
basistaken conform het IB 2.0) voor 2019 met maximaal 250Zo verminderen.
Deze gemeenten kunnen dat dan voor 15 juni 2018 aangeven. Deze termijn loopt dan gelijk op
met de periode van de zogenoemde zienswijze procedure.
SBK biidraaefnl voor 2019 vervallen
Wanneer de overeenkomst met de RMD in 2018 daadwerkelijk tot stand komt dan mist de OMWB
vanaf 2019 in de begroting de inkomsten van alle deelnemers (14) waarvoor die SBK-bijdrage in
voorgaande begrotingen was berekend. In totaal gaat het voor 2019 om een geraamd bedrag
van C 735.000.
Voornoemd bedrag wordt in de ontwerpbegroting 2019 door interne bezuinigingen en ombuigin
gen opgevangen. Het is niet nodig om de tarieven 2019 te verhogen om dit verlies aan inkomsten
op te vangen.
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Belangrijke dossiers in 2019
In de begroting 2019 wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de OMWB
zich in 2019 ziet gesteld. Per vakgebied wordt inzicht gegeven in de te verrichten taken, de be
oogde doelen en ook de te bereiken resultaten.
In de begroting 2020 zal hierop een verdere verbeterslag plaatsvinden door bij de doelen en re
sultaten nog concreter en feitelijk(er) in te gaan op de productiecijfers per vakgebied.
In 2019 hebben de volgende taken en/of werkzaamheden bijzondere aandacht:
»
«
»
»
«
«
»
»
»

Het digitaliseren van de dossiers VTH, waardoor tijd- en plaatsonafhankelijk dossiers be
schikbaar zijn voor de dienst en voor de deelnemers. Deze verbeterslag vormt een onder
deel van de totale vernieuwing van de ICT systemen bij de OMWB;
Het koppelen van het wettelijk basistakenpakket aan het (al dan niet centraal beheerde)
inrichtingenbestand van gemeenten;
Risicogericht en ook informatie gestuurd toezicht en handhaving;
Een vernieuwde werkwijze op basis van een risico-analyse en -indeling per branche en in
richting;
Het intensiveren van de samenwerking met Politie en het OM ten aanzien van ondermij
ning, waaronder ook met name aanpak drugsdumpingen ca;
Het versterken van het toezicht bodem door integrale implementatie van de Landelijke
Handhavingstrategie;
Het (in kwalitatieve zin) doorontwikkelen van de Milieu Klachten Centrale;
Het in samenspraak met de deelnemers voorbereiden van de invoering van de nieuwe
Omgevingswet;
Het versterken van de ketenaanpak op alle vakgebieden, door afspraken te maken met
ketenpartners over samenwerking, waardoor de effectiviteit in met name toezicht kan
toenemen.

Wij vertrouwen er op, dat de ontwerpbegroting en deze aanbiedingsbrief u voldoende informatie
geven om de ontwerpbegroting 2019 in uw raad/staten te kunnen behandelen.
Vanzelfsprekend kan door u daarnaast altijd een beroep worden gedaan op de OMWB bij vragen
of een gewenste toelichting. U kunt daartoe contact opnemen met Frans Goorden, directiesecre
taris, telefoonnummer: 013-2060385 of per email op het emailadres: f.qoorden@omwb.nl.
Ook zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij bespreking van deze documenten in uw raad of
commissie.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
namens deze,
de directeur

N. van Mourik

