(Omgevings diens t
Midden- en West-Brabant

Aan:
het college van burgemeester en wethouders/gedeputeerde staten en
de gemeenteraad/provinciale staten van de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Ons kenmerk
00.303.313

Geachte leden van het college en de raad/provinciale staten,

Bijgaand treft u aan:
» de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerpmeerjarenraming 2017-2019;
» de ontwerpbegroting 2017 en de ontwerpmeerjarenraming 2018-2020.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de in de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opgenomen bepalingen over de te
volgen procedure bij het vaststellen van de begroting stellen wij u in de
gelegenheid om voor 15 juni 2016 uw zienswijze ten aanzien van deze
ontwerpbegrotingen aan ons kenbaar te maken. Mocht dat in verband met
de planning van raads- of statenvergaderingen niet lukken, dan zouden
wij het op prijs stellen om in ieder geval uiterlijk 1 juli 2016 uw zienswijze
te mogen ontvangen.
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Na ontvangst van die zienswijzen zullen wij het algemeen bestuur op 13
juli 2016 de begrotingen ter vaststelling aanbieden en na vaststelling verzenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om
te kunnen voldoen aan het bepaalde in artikel 58, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Wij zouden het op prijs stellen om in kennis gesteld te worden van het
voorstel, dat door uw college wordt gedaan aan uw gemeenteraad/provinciale staten, zodat wij een beeld hebben van het standpunt, dat door uw
college wordt ingenomen en van de zienswijze die wij mogelijkerwijs van
uw gemeente/provincie kunnen verwachten.
Op 17 maart a.s. zullen de ontwerpbegrotingen worden toegelicht en besproken in een vergadering van de contactambtenaren van onze deelnemers. Voor de financieel consulenten van onze deelnemers is een bijeenkomst belegd op 5 april a.s. Op 23 maart a.s. zullen de ontwerpbegrotingen worden toegelicht en besproken in de vergadering van het algemeen
bestuur.
Ook zullen in de maand april nog drie regionale bijeenkomsten worden
georganiseerd voor raadsleden en statenleden om een toelichting te geven
op de thans aangeboden ontwerpbegrotingen.
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Vanzelfsprekend kan door u daarnaast altijd een beroep worden gedaan op de OMWB
bij vragen of een gewenste toelichting. U kunt daartoe contact opnemen met Frans
Goorden, directiesecretaris, telefoonnummer: 013-2060385 of per email op het
emailadres: f.qoorden@ornwb.nl.
Ook zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij bespreking van deze documenten in
uw raad of commissie.
Op basis van artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regeling zijn wij verplicht
om vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de
algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening te verzenden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan provinciale staten van
de deelnemende provincie.
Ter voldoening aan die wettelijke verplichting doen wij u bijgaand de financiële en
beleidsmatige kaders toekomen voor de begroting 2017.
Zij kunnen door u worden gebruikt als bouwstenen voor de kadernota die voor uw
eigen organisatie wordt opgesteld.
De voorlopige jaarrekening 2015 zal separaat vóór 15 april a.s. aan u worden verzonden.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur
oestuu van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
Namens deze i
de voorzitter
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