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9
Voorstel tot instemming met de GR voor vorming Omgevingsdienst
Midden- en West Brabant

De raad van de gemeente Loon op Zand in vergadering bijeen d.d. 1 november 2012;:
overwegende:
1

dat de raad van mening is dat de Indicatieve begroting, welk is ontleend aan het definitief
Bedrijfsplan versie 6.1 van 15 juni 2012, leidt tot een vergoeding van de uitvoeringskosten primair
proces en overheadkosten, die van een bovengemiddeld nive au zijn voor een provinciale
uitvoeringsdienst

'

de raadsbrede be zorgdhe id over de hogere kosten die de gemeente gaat maken voor de levering
van de diensten volgens het "Landelijk basistake npakke t gemeenten en provincie", zoals deze door
de Omgevingsdienst in rekening worden gebracht bij de deelnemende gemeenten;

gelet op:
*

de besluitvorming van de raad niet akkoord te gaan met de structurele desintegratie- en frictiekosten;

»- he t niet meedoen aan de Gemeenschappelijke Re ge ling geen optie is omwille van de lande lijke
kaders en bestuurlijke afspraken;
*

he t gestelde in artikel 30, lid 3 van de Gemeenschappelijke Re ge ling over de toerekening van de te
betalen vergoeding;

verzoek het college:
» aan het bestuur van de Omgevingsdienst ke nbaar te maken de "Handleiding Overheidstarieven" zoals jaarlijks door het Ministerie van Financiën wordt opgesteld- als leidraad te hanteren voor het
bepalen van de tarieven voor de uitvoeringskosten e n overheadkosten, zoals deze ten laste worden
gebracht bij de deelnemende gemeenten;
» aan het bestuur van de Omgevingsdienst ke nbaar te maken dat de totale kosten in Euro per
salarisschaal niet hoger mogen zijn dan de bedragen zoals in de "Handleiding Overheidstarieven" is
aangegeven;
» aan alle raden van de deelnemende gemeenten deze motie en het besluit van de raad voor 15
november a.s. kenbaar te maken;
en gaat over tot de orde van de dag.
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