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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 22 juni 2015 
een zienswijze over de ontwerpbegroting 2016 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. 

3. Overwegingen 
Op basis van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen dient de OMWB vóór 15 april van het 
jaar voorafgaande aan het begrotingsjaar de algemene beleidsmatige en financiële kaders te versturen 
aan de raden en staten van de deelnemers. 
Omdat de procedure voor het indienen van de zienswijzen tegen de ontwerpbegroting en de kaderbrief in 
de tijd gelijk lopen heeft de OMWB er voor gekozen om de beleidsmatige en financiële kaders als apart 
hoofdstuk (hoofdstuk 2) op te nemen in de ontwerpbegroting. 
Onderstaand wordt op diverse onderdelen ingegaan. 

Huis op orde 
Op basis van een tussentijdse evaluatie door bestuur en directie is geconcludeerd dat de dienst in nauwe 
samenwerking met de deelnemers meer tijd nodig heeft om te kunnen voldoen aan de eisen van een 
gezonde bedrijfsvoering. Hiervoor is er een actieplan in ontwikkeling dat beoogt een aantal 
verbeterslagen te definiëren en uit te voeren. 

Ter inzage ligt: 



De focus is gericht op de besturing van het samenwerkingsverband, het politiek-bestuurlijke en ambtelijk 
leiderschap, de organisatie van de dienst in relatie tot de deelnemers en de prestaties van het 
samenwerkingsverband. Hierbij wordt aangesloten op de reeds in 2014 en 2015 ingezette verbeteringen 
(o.a. aandacht voor klant en focus op het leveren van producten). Het een en ander is essentieel om de 
huishouding van de OMWB op orde te krijgen. Voor de verbeteringen worden gericht middelen 
vrijgemaakt in 2016 en 2017. De ontwikkeling van een goede informatie-infrastructuur wordt separaat 
uitgewerkt. Het actieplan en de noodzakelijke nieuwe informatie-infrastructuur worden budgetneutraal 
uitgevoerd. De realisatie hiervan is een essentiële voorwaarde om de ambities zoals weergegeven in de 
kaderbrief te verwezenlijken. 

Financiële ramingen 
De begroting 2016 is gebaseerd op bijgestelde realistische ramingen, indexering en op de besluitvorming 
over de WGB-taken (Verklaring Van Geen Bezwaar taken zijn overgedragen van provincie naar 
gemeente en worden uitgevoerd door de OMWB. Hiervoor heeft het Rijk vanaf 2014 middelen 
beschikbaar gesteld in het gemeentefonds waarvan het algemeen bestuur heeft besloten deze 
grotendeels beschikbaar te stellen aan de OMWB). 

Er is rekening gehouden met lagere opbrengsten in de programma's 1,2 en 3, alsmede met de verdere 
beheersing van kosten en inzet van een kleinere vaste formatie en reductie van overhead. 
De bezuinigingstaakstelling is verwerkt in de begroting. 
Zowel de begroting 2016 als de meerjarenramingen zijn sluitend. 

Beleidsbegroting 
In de programma's 1 tot en met 3 komen nieuwe ontwikkelingen aan bod en geeft de OMWB aan hoe 
daarop wordt geanticipeerd. Ook verbetermaatregelen voor zover het de programma's betreft, worden 
behandeld. 

Risico en weerstandsvermogen 
Het belangrijkste risico in de begroting 2015 was de omvang en aard van de nog te acquirereren omzet. 
De nog te acquireren omzet is in de begroting teruggebracht van 6 4.800.000,- in de begroting 2015 naar 
C 2.200.000,- in de begroting 2016. Dit niveau van de nog te acquireren omzet is gebaseerd op de 
realisatie uit 2014. 

Op de overige risico's wordt gestuurd door het uitvoeren van het realiseren van het verbeterplan en het 
doen van investeringen in de informatie-infrastructuur. Door deze maatregelen loopt het totale gewogen 
risico terug van het huidige niveau van 0 3.200.000,- naarĉ 1.700.000,-. 

Resumé 
De OMWB geeft in haar kaderbrief een duidelijke koers aan en heeft een financiële strategie dat gericht is 
op borging van een financieel gezonde samenwerking en ruimte voor verbeteringen. 

4. Middelen 
De bijdrage van Steenbergen zal C 4000 lager zijn dan de bijdrage voor 2015 (na 2

e begrotingswijziging 
OMWB). Met de begroting 2016 zal hiermede rekening worden gehouden. 

5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
n.v.t. 

7. Voorstel 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met deze kaderbrief, ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 
en geen zienswijzen in te dienen. 
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7. Voorstel 
Voorgesteld wordt om in te stemmen met deze kaderbrief, ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 
en geen zienswijzen in te dienen. 

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

í 

R.A.J.M. Boċers 
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