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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 12 december 2012 heeft de oprichting plaatsgevonden van de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). Dit samenwerkingsverband heeft als doel om taken 
uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht. De gemeente Steenbergen heeft de uitvoering van 
het basistakenpakket milieu ondergebracht bij deze dienst. Op grond van artikel 27 van deze 
gemeenschappelijke regeling wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om voor 7 juni 2014 
een zienswijze over de ontwerpbegroting 2015 van de OMWB naar voren te brengen. 

2. Achtergrond 
De vorming van de OMWB volgde op landelijke afspraken die zijn gemaakt over het ontstaan van 
uitvoeringsdiensten voor milieutaken (vergunning, toezicht en handhaving). De bevoegdheden blijven bij 
het bevoegd gezag. De redenen voor de vorming van deze diensten waren: 

» Verminderen versnippering in de uitvoering van de vergunning, toezicht en handhavingstaken om 
eenduidiger en effectiever op te kunnen treden tegen slecht naleefgedrag; 

» Versterken van de kritieke massa, expertise en deskundigheid en bundelen van personeel in één 
organisatie; 

» Centraal punt voor de uitwisseling van milieu-informatie aan bestuurs- en strafrechtelijke partners 
en zorgen voor onderling afstemming met deze partners. 

In het afgelopen jaar heeft uw raad zienswijzen ingediend tegen zowel de ontwerp begroting 2013 als 
2014. Beiden zienswijzen (verdisconteren van de werkelijke kosten in de tariefstelling (2013), niet werken 
met geprognosticeerde resultaten voor de jaren 2016 en 2017. De baten voor deze jaren moeten worden 
teruggebracht door te werken met lagere productprijzen dan wel lagere uurtarieven (2014)) werden niet 
overgenomen. 

3. Overwegingen 

Inhoudelijke component ontwerpbegroting OMWB 2015 
2014 staat voor de OMWB vooral in het teken van het verder inrichten van de organisatie. Efficiency en 
doelgerichtheid zijn hierbij de uitgangspunten. De ontwerpbegroting 2015 laat zien dat hieraan ook in 
2015 verder gewerkt wordt. Er is geen sprake van nieuwe ambities of nieuwe inhoudelijke taken. Wellicht 
dat veranderingen in wetgeving die zich de komende jaren aandient hierin verandering brengt, maar 
hierop wordt in de ontwerpbegroting niet geanticipeerd. 

Ter inzage ligt: 



In de ontwerpbegroting is per programma (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, Advies en 
projecten en Collectieve taken) kort weergegeven wat de doelstellingen voor 2015 zijn. Ook is 
aangegeven wat de belangrijkste ontwikkelingen zijn en wat de aandachtspunten in 2015 zijn. 

Hieruit blijkt dat de OMWB zich in 2015 vooral richt op het verder inrichten en vormgeven van de dienst. 
Om daadwerkelijk te kunnen komen tot een efficiënte, doelgerichte organisatie is er ook een rol 
weggelegd voor alle deelnemers aan de dienst. Bepaalde processen moeten gestroomlijnd worden om zo 
te voorkomen dat de dienst op 27 verschillende manieren haar werk moet uitvoeren. Deze afspraken 
worden meer en meer gemaakt. 

Financiële component ontwerpbegroting 2015 

De cijfermatige opstelling van de begroting dient te bestaan uit 3 kolommen, namelijk de werkelijke 
bedragen 2013, de ramingen 2014 en de ramingen 2015. In de ontwerp begroting 2015 zijn alleen de 
ramingen 2015 opgenomen. Door aanloopproblemen in het eerste jaar (per 1 juni 2013 was de OMWB 
volledig operationeel) is het de OMWB nog niet gelukt op alle cijfers beschikbaar te hebben. Hiermede 
kan een risico worden gelopen omdat de verwachting is dat de omzet van 2013 aanzienlijk lager is dan 
geraamd. Dit heeft de OMWB voor 2013 nog kunnen opvangen door het instellen van een vacaturestop 
en het uitstellen van het maken van kosten voor het inrichten van systemen . Maar het is de vraag of het 
verstandig is om voor de programma's (Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving/advies en 
projecten/Overige exploitatie resultaten) te werken met stelposten. Met name de totale post voor nog te 
acquireren omzet ad C 4.432.000 baart ons zorgen. Daarnaast is er een stelpost opgenomen van 
C 813.000 voor efficiency. Er mag niet met stelposten worden gewerkt in een begroting als deze niet 
worden onderbouwd of toegelicht. In de voorliggende begroting worden voornoemde posten niet 
toegelicht of onderbouwd. 

De ontwerp begroting biedt onvoldoende inzicht in de werkelijke risico's waarmee de OMWB in 2015 naar 
verwachting te maken heeft. Enerzijds is er een aanzienlijk risico met betrekking tot de nog te acquireren 
omzet van ruim C 4 miljoen. Anderzijds is er sprake van een flexibele schil met betrekking tot het 
personeelsbudget wegens niet opgevulde vacatures. De omvang daarvan is echter niet bekend. 

De ontwerpbegroting voldoet ons inziens ook niet aan het uitgangspunt van budgetneutraliteit. De 
geraamde lasten van de collectieve taken waarvan het Algemeen Bestuur de opdrachtgever is zijn 
namelijk hoger dan de gezamenlijke bijdragen van alle deelnemende partijen. Gevolg hiervan is dat de 
collectieve taken niet volledig zijn gedekt volgens de vastgestelde verdeelsleutel. Uit de ontwerpbegroting 
blijkt niet op welke wijze dit tekort wordt gefinancierd. 

Er is naar onze mening geen sprake van een sluitende begroting en er wordt niet voldaan aan het 
Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Geconcludeerd kan worden dat deze begroting niet geschikt 
is om vast te stellen en ter beoordeling in te zenden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken 

Daarnaast is het opmerkelijk dat de gemeentelijke bijdragen voor van de provincie overgenomen taken 
(WGB-bedrijven) een op een als baten zijn meegenomen terwijl er in het Algemeen Bestuur van de 
Omgevingsdienst andere afspraken over zijn gemaakt. Alleen voor 2014 zou de hiervoor ontvangen 
bijdrage (voor Steenbergen ongeveer C 34.000) één op één worden doorgezet naar de OMWB. Voor 
2015 wordt eerst een onderzoek afgewacht alvorens nadere besluitvorming zal plaatsvinden. 

4. Middelen 
De bijdrage van Steenbergen zal hoger zijn dan is aangegeven in de voorliggende ontwerp begroting 
2015. Dit komt enerzijds doordat in de voorliggende begroting is uitgegaan van een onvolledig 
werkprogramma en anderzijds omdat meer bedrijven onder het basistakenpakket milieu vallen dan tot 
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werkprogramma en anderzijds omdat meer bedrijven onder het basistakenpakket milieu vallen dan tot 
dusverre is aangenomen. Met de begroting 2015 zal hiermede rekening moeten worden gehouden. 

5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
n.v.t. 

7. Voorstel 
Uw raad wordt voorgesteld om niet in te stemmen met deze concept begroting en als zienswijzen bij het 
Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant naar voren te brengen: 

a) dat geconstateerd is, dat de ontwerp begroting 2015 van de OMWB diverse onjuistheden en 
tekortkomingen bevat, o.a. omdat op een aantal punten niet wordt voldaan aan het Besluit Begroting en 
Verantwoording (BBV); 

b) dat de ontwerp begroting 2015 niet voldoet aan het uitgangspunt van budgetneutraliteit; 
c) dat deze ontwerp begroting 2015 als zodanig niet geschikt wordt geacht om vast te stellen en ter 
beoordeling in te zenden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken; 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 

J.M.W.H. Leloux Vos 
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