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Inleiding. 

Op 15 december 2014 vond een vergadering plaats van het algemeen bestuur van de Omgevings-
dienst Midden- en West-Brabant. Die vergadering is benut om met alle deelnemers van gedachten 
te wisselen over een advies dat was uitgebracht door een door het algemeen bestuur op 30 okto
ber 2014 ingesteld bestuurspanel. Aan het panel was de opdracht gegeven om een advies uit te 
brengen over de inbreng van middelen in het kader van de uitvoering van taken, die door de pro
vincie Noord-Brabant zijn overgedragen aan de gemeenten (de zogenaamde VVGB-middelen). Door 
middel van deze informatiebrief worden de deelnemende gemeentes en de provincie geïnformeerd 
over het in deze vergadering van het algemeen bestuur van 15 december 2014 genomen besluit. 

Aanleiding voor het instellen van het bestuurspanel. 

Op 30 oktober 2014 is in het algemeen bestuur uitgebreid van gedachten gewisseld over een voor
stel, dat door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur werd gedaan met betrekking tot het 
inbrengen van de VVGB-middelen door de deelnemende gemeenten. Het voorstel van het dagelijks 
bestuur was gebaseerd op een advies dat door het opdrachtgeverspanel was uitgebracht. De me
ningen over het voorstel van het dagelijks bestuur waren verdeeld. De hoogte van de in te brengen 
bijdrage en de wijze waarop die bijdrage was berekend, het onderscheid tussen de rol als op
drachtgever en de rol als eigenaar van de OMWB en de positie van de gemeenten, die geen bedrij
ven en dus ook geen middelen overgedragen hebben gekregen speelden in de discussie een rol van 
betekenis. 
Aangezien tijdens de vergadering geen overeenstemming bereikt kon worden werd besloten om 
een bestuurspanel in te stellen om een nader advies uit te brengen. De afspraak werd gemaakt, 
dat het advies zoveel mogelijk een bindend karakter zou hebben. 
In het panel namen zitting: Mevrouw van Hees, burgemeester van Geertruidenberg, De heer 
Kleijngeld, burgemeester en Waalwijk, de heer Adriaansen, burgemeester van Woensdrecht, de 
heer Jacobs, wethouder van Tilburg, mevrouw Zwarts, wethouder van Gilze en Rijen en de heer 
Van den Hout, gedeputeerde. Vanuit de OMWB werd de heer Verschoor voor ambtelijke ondersteu
ning aan het panel toegevoegd. Het panel was zodanig samengesteld, dat gemeenten met verschil
lende belangen daarin waren vertegenwoordigd, zoals bv. gemeenten die geen VVGB-bedrijven 
overgedragen hebben gekregen en gemeenten die juist veel bedrijven overgedragen hebben ge
kregen. 

Proces en werkwijze bestuurspanel. 

Omdat het bestuurspanel behoefte had aan een onafhankelijk voorzitter werd de heer M. Meijer, 
voormalig burgemeester van Geertruidenberg, bereid gevonden om de rol van voorzitter van het 
panel op zich te nemen. 
Het panel is voortvarend van start gegaan en heeft in een korte periode veel tijd en energie ge
stopt in het proces om tot een advies te komen. 
Eerst heeft het panel een aantal uitgangspunten vastgesteld, waaraan het advies in de ogen van 
het panel moest voldoen. Daarna is een advies ontwikkeld, dat tegemoet kwam aan deze uitgangs
punten. Dat advies is met ambtelijke ondersteuning vanuit de deelnemers voorzien van een re
kenmodel, waarin de bijdrage per gemeente voor de jaren 2014 tot en met 2017 is vastgelegd. 

Advies bestuurspanel. 

Aan de hand van eerder uitgevoerde berekeningen heeft het panel geconstateerd, dat de OMWB de 
aan de VVGB-bedrijven gerelateerde werkzaamheden kon uitvoeren voor een bedrag van C 
1.542.572,—. Dat bedrag vormde dan ook de basis voor de berekeningen. 
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Van daaruit werd het volgende advies uitgebracht aan het dagelijks bestuur: 
1. Het bedrag C 440.441,—, dat de gemeenten binnen het werkgebied van de OMWB extra ont

vangen hebben ten opzichte van het budget dat de OMWB op basis van haar verplichtingen uit 
het Sociaal Beleidskader (SBK) nodig heeft, vervalt in zijn geheel aan de gemeenten; 

2. 2014 is nagenoeg verstreken. Om die reden wordt geadviseerd aan de OMWB de benodigde C 
2.961.365,— (het geld dat nodig is om aan de SBK-verplichtingen te voldoen) beschikbaar te 
stellen; 

3. In de jaren 2015 en 2016 wordt aan de OMWB bovenop het basisbedrag dat nodig is voor de 
uitvoering van de VTH-werkzaamheden (het bedrag van C 1.542.572,—) extra budget ter be
schikking gesteld van respectievelijk C 918.793,— en C 418.793,—; 

4. Het budget, dat de gemeenten hiermede beschikbaar stellen komt bij de al be-staande budget
ten voor de werkprogramma's en is niet gelabeld. Dit wil zeggen, dat deelnemers het budget 
vrij kunnen inzetten voor het gehele taakveld van de OMWB; 

5. De inbreng van budget door de gemeenten is gebaseerd op het procentuele aandeel van het 
budget, dat iedere gemeente via het gemeentefonds heeft ontvangen op het totale budget van 
C 3.401.806,—, dat alle gemeenten in zijn totaliteit via het gemeentefonds hebben ontvangen 
en vastgelegd in een bij het advies gevoegd verdelingstabel. 

Uit het advies onder 3. blijkt, dat het bestuurspanel uitgaat van een jaarlijkse taakstelling van circa 
C 500.000,— om het oorspronkelijke totaalbudget van C 2.961.365,— terug te brengen tot C 
1.542.572,—. Om te voorkomen dat de gemeenten en de provincie, die geen budget hebben ge
kregen toch belast worden met een mogelijk risico als de beoogde taakstellingen niet worden ge
haald, heeft het bestuurspanel het uitgangspunt gehanteerd, dat de gemeenten die budget hebben 
gekregen garant staat voor de eventuele risico, verbonden aan deze taakstelling. 

Behandeling in het algemeen bestuur. 

In het algemeen bestuur heeft de voorzitter van het bestuurspanel het advies nader toegelicht. De 
voorzitter van het bestuur heeft vervolgens aan het algemeen bestuur medegedeeld, dat het dage
lijks bestuur blij is met het advies en zich ook kan vinden in het advies. Wel heeft het dagelijks 
bestuur het voornemen kenbaar gemaakt om de taakstelling die in het advies is opgenomen, inte
graal af te wegen tegen een aantal andere taakstellingen die in een eerder stadium al aan de 
dienst zijn opgelegd. 
De leden van het algemeen bestuur hebben unaniem hun dank uitgesproken aan de leden van het 
bestuurspanel voor hun inzet en voor het feit, dat zij in staat zijn geweest op zo korte termijn een 
advies uit te brengen. 
Het algemeen bestuur besluit in ruime meerderheid (met 3 stemmen tegen) om het advies van het 
bestuurspanel over te nemen en het dagelijks bestuur opdracht te geven om de integrale afweging 
uit te voeren en het resultaat daarvan in februari 2015 aan het algemeen bestuur te presenteren. 
Door een aantal leden van het algemeen bestuur wordt wel medegedeeld, dat zij zich genoodzaakt 
voelen om de uiteindelijke beslissing voor te leggen aan de gemeenteraad vanwege het bij de ge
meenteraad berustende budgetrecht. 

Tilburg, 18 december 2014. 
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