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Vertrouwelijk 

Op 3 juli 2013 heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Mid
den- en West-Brabant de begroting 2014 van de OMWB vastgesteld. Bij 
brief van 9 juli 2013 hebben wij u daarvan in kennis gesteld. 

Op verzoek van het algemeen bestuur zijn de zienswijzen die door diverse 
deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling tegen de ontwerpbegro
ting 2014 waren ingediend expliciet aan de orde geweest in de vergade
ring van het algemeen bestuur van 25 september 2013. 
Zoals afgesproken zouden wij u na die vergadering informeren over de 
besluitvorming daarover. Door middel van deze brief wordt aan deze toe
zegging gevolg gegeven en zal ingegaan worden op de door uw raad inge
diende zienswijzen. 
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Na een korte weergave van de ingediende zienswijze zal worden aangege

ven hoe de zienswijze is beoordeeld. 

Zienswijze: Geen geprognosticeerde resultaten: 
Voor de jaren 2016 en 2017 mag er geen sprake zijn van de geprognosti

ceerde resultaten. De baten moeten voor deze jaren worden terugge

bracht door te werken met lagere productprijzen dan wel uurtarieven. 
Beoordeling zienswijzen: 
De positieve resultaten zijn nodig om de aanloopverliezen te compenseren 
en dat is het gevolg van een eerder ingenomen bestuurlijk standpunt. Als 
de aanloopverliezen zijn gedekt, dan komt eventuele resultaatbestemming 
in de besluitvorming aan de orde. 

Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben ingelicht. 

Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden en WestBrabant, 
namens deze, 
de directeur, 
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