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Geacht college en geachte leden van de raad, 

Op 13 jul i 2016 heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Mid
den- en West-Brabant de jaarrekening 2015 en de begrotingen 2016 en 
2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vastgesteld. 
De vastgestelde jaarrekening en de vastgestelde begrotingen treft u hier
bij aan. 

Tegen de ontwerpbegrotingen werd door uw raad op 15 juni 2016 een 
zienswijze ingediend. 

Aan de leden van het algemeen bestuur is een overzicht verstrekt van de 
ingediende zienswijzen en de beoordeling daarvan door ons bestuur. Door 
middel van deze brief willen wij ingaan op die beoordeling voor zover deze 
betrekking heeft op de zienswijze, zoals die door u is ingediend. Daaraan 
voorafgaand maken wij enkele algemene opmerkingen over de gevolgde 
procedure. Daarna zal op de zienswijzen worden ingegaan. 

Gevolgde procedure. 
Op 16 maart 2016 hebben wij de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 ver
zonden aan de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Omge
vingsdienst Midden- en West-Brabant met het verzoek om voor 15 juni 
2016 een zienswijze met betrekking tot deze ontwerpbegrotingen aan ons 
kenbaar te maken. Op een later moment hebben wij medegedeeld die 
datum van 15 juni te verschuiven naar 1 jun i , omdat anders de t i jd ont
brak om de behandeling van de zienswijzen voor het algemeen bestuur 
goed voor te bereiden. 

Van diverse deelnemers kregen wij de mededeling, dat het onmogelijk 
was om voor die datum een zienswijze in te dienen. In de meeste gevallen 
had dat te maken met de planning van de vergaderingen van raadscom
missies en/of de gemeenteraad. 
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Daarvoor hebben wij begrip getoond en voor zover dat mogelijk was de afspraak gemaakt, 
dat het collegevoorstel al ter kennis van de OMWB zou worden gebracht, zodat daarop ge
anticipeerd kon worden. Voor zover we hebben kunnen nagaan hebben we de zienswijzen 
van alle deelnemers op deugdelijke wijze in de begrotingsprocedure kunnen betrekken. 

Ingediende zienswijze. 
De door de deelnemers ingediende zienswijzen zijn op een aantal onderdelen gelijkluidend. 
Dit heeft er toe geleid, dat een overzicht is samengesteld waarin die gelijkluidende ziens
wijzen zijn beoordeeld. Dit overzicht is aan het algemeen bestuur voorgelegd en als bijlage 
bij deze brief gevoegd met als t i tel : Algemene reactie op zienswijzen. Bij elk onderdeel is 
aangegeven welke deelnemers een dergelijke zienswijze hebben ingediend, wat de reactie 
daarop is vanuit ons bestuur en wat de voorgestelde aanpassingen zijn op de ontwerpbe
grotingen. Deze voorstellen zijn ook door het algemeen bestuur overgenomen. 

Vervolgens is per deelnemer een totaaloverzicht gemaakt van alle ingediende zienswijzen. 
In dat totaaloverzicht wordt per onderwerp een reactie gegeven op de door die deelnemer 
ingediende zienswijze, soms met een verwijzing naar het hiervoor vermelde overzicht: Al
gemene reactie op zienswijzen. Voor het volledig beeld is de door ons ontvangen (voorlopi
ge) zienswijze, waarop wij ons oordeel hebben gebaseerd aan dat totaaloverzicht gehecht. 

Wij gaan er van uit, dat door deze beantwoording in voldoende mate aandacht is besteed 
aan de door u ingediende zienswijze. Mochten er desondanks nog aanvullende vragen zijn 
dan horen wij dat graag van u. 

Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, 
Namens deze, 
de directeur, 
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Y. van Delft 


