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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van
De provincie heeft de vastgestelde jaarstukken 2017 van de Brabantse omgevingsdiensten (OMWB en ODZOB) ter kennisname ontvangen.
De vastgestelde jaarstukken 2017 van de ODBN verwachten we in de loop van
het vierde kwartaal 2018. We informeren U dan afzonderlijk over de jaarstukken van de ODBN.
Aanleiding
De provincie is deelnemer aan de gemeenschappelijke regelingen OMWB, ODZOB en ODBN. Anders dan bij de begrotingen van de omgevingsdiensten het
geval is, bestaat bij de jaarstukken niet de mogelijkheid tot het inbrengen van
zienswijzen. De jaarstukken hebben vooral tot doel om inzicht te bieden in de
prestaties van de diensten in 2017.
Het gaat hierbij om de provinciale rol van mede-eigenaar van de omgevingsdiensten en niet om de rol van opdrachtgever aan de diensten.
Provinciale Staten zijn eerder al dit jaar via een statenmededeling geïnformeerd over de resultaten van het provinciaal uitvoeringsprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2017 (rol van opdrachtgever).
Op Uw verzoek hebben we reeds op 20 april 2018 tijdens een themabijeenkomst een presentatie verzorgd over de voorlopige jaarstukken 2017. Deze waren toen nog niet met een accountantsverklaring vastgesteld door het algemeen
bestuur.
De resultaten worden in de provinciale jaarrekening 2018 verwerkt.

Bevoegdheid
De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) schrijft voor dat uiterlijk op 15
april de voorlopige jaarstukken van het voorafgaande jaar aan de deelnemers
moeten worden aangeboden. Daarnaast schrijft de Wgr voor dat binnen 2 weken na vaststelling door het Algemeen Bestuur de jaarstukken worden aangeboden aan de Minister van BZK (in de rol van financieel toezichthouder). Dat moet
gebeuren uiterlijk op 15 juli.
De ODZOB en de OMWB hebben de stukken tijdig vastgesteld en aangeboden
aan de toezichthouder. De ODBN is er niet in geslaagd om tijdig de jaarstukken
2017 vast te stellen. Dit is afgestemd met de toezichthouder. Omdat ook de begroting 2019 van de ODBN niet op tijd is vastgesteld heeft dit gevolgen voor
het toezicht-regime. We informeren U hierover via een afzonderlijk traject.
Kernboodschap
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

Het AB heeft de jaarstukken 2017 vastgesteld in haar vergadering van 28-62018. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Het resultaat 2017 is € 1,074 miljoen positief bij een omzet van € 18,4 miljoen. Het positieve resultaat vloeit terug naar de deelnemers naar rato van omzet. Voor de provincie is dit aandeel € 394.000.
Het resultaat vloeit voort uit een hoger omzetvolume dan begroot.
Het beschikbare weerstandsvermogen is voldoende om de onderkende afgewogen risico’s af te dekken. De algemene reserve is daarmee op het gewenste niveau.
De accountant gaf een goedkeurende verklaring af voor zowel getrouwheid als
rechtmatigheid.
De ambities van de ODZOB zijn verdeeld in 3 thema’s: Samenwerking, Kwaliteit
& Éen strategisch en operationeel uitvoeringsniveau van VTH-taken. Veelal liggen de onderliggende stappen op schema. De weg naar een eenduidig uitvoeringsbeleid van deelnemers loopt iets achter op de planning.
In de collectieve taken worden de volgende speerpunten opgepakt: transitie
zorgvuldige veehouderij, risicovolle bedrijven, asbestdaken en samen tegen
dumpen.
Omgevingsdienst Midden-en West Brabant (OMWB)

Op 4-7-2018 heeft het AB de voorlopige jaarstukken 2017 vastgesteld in haar
vergadering. De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring. Het resultaat 2017 is € 3,9 miljoen positief bij een omzet van € 33,3
miljoen. Het positieve resultaat vloeit terug naar de deelnemers naar rato van
omzet. Voor de provincie is dit aandeel € 1,878 miljoen.

2/4

Datum

4 september 2018
Documentnummer

GS: 4400932
PS: 4413662

Het beschikbare weerstandsvermogen is voldoende om de onderkende afgewogen risico’s af te dekken. De algemene reserve is daarmee op het gewenste niveau.
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De accountant gaf een goedkeurende verklaring af voor zowel getrouwheid als
rechtmatigheid.
De belangrijkste oorzaak van het rekeningresultaat is het effect van een hoger
omzetvolume. Mede gezien het relatief hoge rekeningresultaat 2017 benadrukken we het belang van een goede sturing & beheersing op de begroting.
De burap voorzag in een resultaat van € 2,5 miljoen. Een onttrekking uit een reserve en het effect van een groter omzetvolume zorgde voor een hoger resultaat
dan toen voorzien.
Accenten lagen bij het uitvoeren van de basistaken asbest. Daarnaast stelt de
OMWB vanaf 2017 ook omgevingsvergunningen op voor het onderdeel bouwen. In de collectieve taken was veel aandacht voor o.a. asbestdaken, veehouderijen, leegstand en samen tegen dumpen.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Communicatie
Niet van toepassing
Vervolg
Niet van toepassing
Bijlagen
 Jaarstukken 2017 OMWB.
 Controleverklaring 2017 OMWB
 Accountantsverslag 2017 OMWB
 Jaarstukken 2017 ODZOB.
 Controleverklaring en accountantsverslag 2017 ODZOB
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,
prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,
drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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Opdrachtgever: mevrouw M.J. van den Dries, (073) 680 83 33, mvddries@brabant.nl, programmamanager Omgevingsrecht.
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Opdrachtnemer: de heer E.J.G. Broere, (073) 680 85 02, ebroere@brabant.nl,
business strateeg programma Omgevingsrecht.
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