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Aan de Raad, 
In december 2013 bent u geïnformeerd over het geschil dat we hebben met de OMWB inzake de 
verrekening van teveel betaalde voorschotten. Naar aanleiding hiervan heeft op 13 januari 2014 een 
bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Omdat het bestuurlijk overleg niet tot het gewenste resultaat heeft 
geleid, hebben wij besloten om via mediation te proberen het geschil te beëindigen. 

Achtergrond 

Op basis van de dienstverleningsovereenkomst (DVO) met de OMWB verstrekken wij voorschotten voor 
de producten die wij in het volgend kalenderjaar denken af te nemen van de OMWB. Na afloop van het 
kalenderjaar vindt saldoverrekening plaats over de prestaties van dat kalenderjaar. Nu wij meer producten 
hebben geraamd dan er afgenomen zijn, hebben wij teveel voorschotten betaald, waarvan wij verwachten 
deze terug te ontvangen na de saldoverrekening. Ambtelijk is echter aangegeven dat er geen verrekening 
van de teveel betaalde voorschotten plaats zal vinden, waardoor er sprake is van een geschil met de 
OMWB. 

Overwegingen 

De DVO schrijft in artikel 21 voor hoe er gehandeld moet worden bij geschillen en hieraan houden wij ons. 
Er is op ambtelijk niveau getracht in onderling overleg het geschil op te lossen en toen dit niet is gelukt, 
hebben wij besloten een bestuurlijk overleg te houden. Dit overleg heeft op 13 januari 2014 
plaatsgevonden. De directeur van de OMWB heeft hierin aangegeven dat hij bereid is een analyse te 
laten maken van alle deelnemers op de afgenomen werkzaamheden in relatie tot de aangegane 
verplichtingen, waarna het Algemeen Bestuur een beslissing neemt bij de vaststelling van de 
jaarrekening, naar verwachting in juni 2014. Wij hebben echter verzocht om eerst met de individuele 
deelnemers te verrekenen op basis van de afgesloten DVO. Over het overschot of tekort wat daarna 
resteert kan bij de behandeling van de jaarrekening door het Algemeen bestuur een besluit worden 
genomen. 



Op ons verzoek kon geen toezegging gedaan worden, waardoor geconcludeerd moet worden dat er geen 
minnelijke oplossing is bereikt. Wij hebben dan ook besloten om de volgende stap in de 
geschillenbeslechting conform artikel 21 DVO te nemen, namelijk proberen om uiterlijk 1 juni 2014 via 
mediation het geschil te beëindigen. Mocht ook dit niet tot een gedragen resultaat leiden, dan kan als 
laatste nog een bindend advies gevraagd worden aan een door partijen te benoemen adviseur. 

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


