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VERZONDEN 0 7 SEP, 2018
Geachte Gemeenteraad en Provinciale Staten,
Bijgaand treft u de ontwerp herziene begroting 2018 en de ontwerpbegroting 2019 van de
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Deze stukken worden conform de Wet
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) ter zienswijze aan u voorgelegd.
Uit de externe review op de Jaarrekening 2017 blijkt dat de ODBN geen kostendekkende
tarieven hanteert. In de nu voorliggende ontwerpbegrotingen is hier wél sprake van. Medio
2018 is een brief gestuurd naar de besturen van gemeenten en provincie waarin is
aangekondigd dat rekening gehouden moet worden met een tariefstijging van 15 tot 200Zo.
De kostenramingen zijn integraal geactualiseerd (inclusief de vastgestelde salaris- en
prijsindexering uit de kadernota). Tevens is de formatie zodanig aangepast dat hiermee de
werkprogramma's uitgevoerd kunnen worden. De gepresenteerde gemiddelde uurtarieven zijn
hierop gebaseerd. De uren voor 'ondersteuning primair proces' zijn vanaf nu opgenomen in de
werkprogramma's. Resumé: de gepresenteerde hogere deelnemersbijdragen komen voort uit
de aanpassing van het tarief én uit het hoger urenvolume.
Wij gaan enkele informatiebijeenkomsten organiseren voor Raads- en Statenleden. Hierin zal een
nadere toelichting op de ontwerpbegrotingen worden gegeven en zal worden ingegaan op vragen
die mogelijk bij u leven. Deze bijeenkomsten worden gehouden op:
« woensdag 26 september: ODBN, locatie Cuijk
* maandag 1 oktober: gemeentehuis Uden
« woensdag 3 oktober: ODBN, locatie Den Bosch
Aanvang van deze bijeenkomsten is 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur). De griffies worden
hierover nader geïnformeerd.

Naar aanleiding van de review op de Jaarrekening 2017 is een Meerjarenontwikkelingsplan
(MJOP) opgesteld. Dit plan bevat 10 projecten die de komende járen worden uitgevoerd om tot
structurele verbeteringen in de bedrijfsvoering te komen. De hiermee gepaard gaande incidentele
kosten voor de járen 2019 en 2020 worden, conform besluitvorming in het Algemeen Bestuur van
11 juli 2018, niet via de tarieven, maar middels de verdeelsleutel van de collectieve taken
afzonderlijk bij de deelnemers in rekening gebracht.
Wij verzoeken u vriendelijk om uw zienswijzen uiterlijk op vrijdag 9 november 2018 bij het
Dagelijks bestuur van de ODBN in te dienen.
Het Dagelijks Bestuur van de ODBN zal de ontvangen zienswijzen wegen en vervolgens een
reactienota op de zienswijzen opstellen. Dit alles moet er uiteindelijk toe leiden dat de herziene
begroting 2018 en de begroting 2019 ter vaststelling worden voorgelegd aan de vergadering van
het Algemeen Bestuur van 19 december 2018.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze,

De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
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