Het college van burgemeester en wethouders/Gedeputeerde Staten en de
gemeenteraad/Provinciale Staten van de deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geachte leden van het college en de raad/Provinciale Staten,
ons kenmerk

Bijgaand zenden wij u de ontwerpbegroting 2023 inclusief de ontwerpmeerjarenraming 2024-2026 van de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant.
Te volgen procedure.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59, lid 1 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de in de Gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opgenomen bepalingen over de te
volgen procedure bij het vaststellen van de begroting, stellen wij u in de
gelegenheid om tot uiterlijk 10 juni 2022 uw zienswijze ten aanzien van deze
ontwerpbegroting aan ons kenbaar te maken. Wij stellen het op prijs om,
vooruitlopend op de behandeling in uw raad/Staten, het collegevoorstel aan uw
raad/Staten te mogen ontvangen, zodat wij tijdig een inhoudelijke reactie
kunnen voorbereiden.
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Vervolgens bieden wij het algemeen bestuur voor zijn vergadering van 13 juli
2022 de begroting aan ter vaststelling. Daarbij geven wij inzicht in de
ingediende zienswijzen en onze reactie daarop. Na vaststelling wordt begroting
verzonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Toelichting en overwegingen met betrekking tot de ontwerpbegroting.
Op 26 januari 2022 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders voor het
begrotingsjaar 2023 vastgesteld. Deze kaderbrief is vervolgens op 10 februari
2022 toegezonden aan onze deelnemers. De inhoud van de kaderbrief is nu
uitgewerkt in de ontwerpbegroting 2023, die u bijgaand aantreft.
De ontwerpbegroting 2023 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin
sluitend.
In de begroting 2023 is rekening gehouden met een gemiddelde loonkostenstijging van 2,3% en een gemiddelde prijsstijging van 1,5%. Deze percentages
zijn gebaseerd op de september-circulaire 2021 van het ministerie van BZK.
De productiviteitsnorm bedraagt als gevolg van het verlies aan declarabiliteit
door de harmonisatie van verlofrechten 1328 uur.
Volgens afspraak met het Algemeen Bestuur zijn in de begroting 2023 en
meerjarenraming 2024-2026 de maatregelen volgend uit het
kosteneffectiviteitsonderzoek ‘Van Goed naar Beter’ nader uitgewerkt.
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Zichtbaar samen werken aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving

Voor 2023 heeft een actualisatie van het tarief plaatsgevonden, waarbij rekening
is gehouden met cao-effecten, kostenindexering en kostenbesparingen. Het
begrote gemiddelde uurtarief uit de Kaderbrief 2023 is het vertrekpunt voor de
begroting 2023 en bedraagt € 97,00. In 2021 is de evaluatie van de MWB-norm
afgerond waarvan de gewijzigde uitgangspunten in deze begroting zijn vertaald.
Belangrijke dossiers in 2023
In de begroting 2023 wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken
waarvoor de OMWB zich in 2023 ziet gesteld. Per vakgebied wordt inzicht
gegeven in de te verrichten taken, de beoogde doelen en de te bereiken
resultaten.
In 2023 krijgen de volgende taken en/of werkzaamheden bijzondere aandacht:
•
de invoeringsdatum van de Omgevingswet is door het Rijk uitgesteld naar 1
januari 2023. De invoering van de wet betekent een enorme verandering
voor de taakuitoefening en werkwijze van de OMWB. Ondanks het feit dat de
OMWB daarop goed voorbereid is, begint het feitelijke veranderproces pas
na de inwerkingtreding;
•
in 2022 gaat – gezien de noodzaak van een verdere professionalisering - het
programma ‘Van goed naar beter’ van start. Dit programma behelst het
effectueren van het (financieel) potentieel van het onderzoek naar
kosteneffectiviteit uit december 2020. Het programma wordt in meerdere
fasen uitgewerkt. In het faseplan van 2023 worden de activiteiten en hun
effecten in detail uitgewerkt;
•
Het Informatiegestuurd Werken (IGW) vormt een steeds belangrijker
fundament onder het handelen van de OMWB. Hoe beter het ons lukt om
data te vertalen naar waardevolle informatie en inzichten, hoe beter we
kunnen bijdragen aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. We
zullen de komende jaren dan ook blijven investeren in de ontwikkeling van
de juiste kennis, competenties en (ICT-)structuren.
Wij vertrouwen erop, dat de ontwerpbegroting en deze aanbiedingsbrief u
voldoende informatie geven om de ontwerpbegroting 2023 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 Yvonne Fens, telefoonnummer: 06 - 52857411 of per email op het
emailadres: y.fens@omwb.nl. Ook zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij
bespreking van deze documenten in uw raad of commissie.
Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
namens deze,

A.L.E. Arbouw
directeur
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