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Actieplan Huis op Orde - gesprek startafspraken (oude hypotheken)  

Gemeente Steenbergen 

 

Datum: dinsdag 2 februari 2016 – 16.00 uur – gemeentehuis Steenbergen  

Betreft: Uitvoering Actieplan 'Huis op Orde' 2015 - 2017 

 Onderwerp; startafspraken 'oude hypotheken' 

Deelnemers: De heer  R. van de Belt, burgemeester/portefeuillehouder en lid AB OMWB 

 De heer M. van Leeuwen, contactfunctionaris gemeente Steenbergen 

 De heer T. Theunis, namens het DB OMWB 

 De heer R. Verschoor, directie OMWB 

 De heer P. Verkuijlen, adviseur 

 

 Agendapunt Aandachtspunten uit gesprek Punten voor vervolg uit 

gesprek (ook financiële 

afwikkeling)  

1. Basistaken 

 

 

Steenbergen, heeft bij de start gekozen voor afname 

van verplichte basistaken. 

Er is regulier overleg met de accountmanager. Ver-

schillende thema's worden dan besproken. 

Kwaliteit van de taakuitvoering zoals controlerappor-

tage e.d. is in orde. Vertaalslag wordt nog wat gemist. 

Er zou een 'oplegger' moeten zijn waarmee in een 

oogopslag te zien is wat verwacht wordt. Qua com-

municatie meer verplaatsen in de ontvanger van de 

boodschap. 

Termijnen worden nog te vaak niet gehaald. Vanwege 

druk blijven dan meldingen liggen zonder afstemming 

en zonder over gemaakte afspraken te communiceren.   

Productie komt in het jaar te langzaam op gang. Kwar-

taalrapportages worden steeds beter. 

Nog veel zoeken wie waarover gaat. 

Welke persoon bij de OMWB is betrokken en bij welk 

product is nu niet helder. 

Nieuwe accountmanager binnen Steenbergen, is nog 

wat onervaren. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer sturing op opdrach-

ten en de communicatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgen voor betere over-

dracht bij personele wis-

selingen. 

2. Collectieve taken 

 

Gemeente ziet weinig terug op wat geleverd wordt. 

Waar zijn we van als collectief? 

Nu wel extra taak door besluitvorming over SSIB. 

 

Helderheid geven over de 

uitvoering van collectieve 

taken. 

3. Verzoektaken 

 

 

Verzoektaken worden door Steenbergen als taak bui-

ten het werkprogramma ingebracht, geen verplichtin-

gen aan de voorkant. In het kader van vele 

aanbestedingen bij Steenbergen komt het 

voor dat milieutechnisch gerelateerde 

werkzaamheden in bestekken worden opge-

nomen en de markt deze werkzaamheden 

uitvoert. Het onderdeel VTH richt zich primair 

op de OMWB. Vertrouwen naar de OMWB is nog niet 

voldoende. Opgave voor de OMWB is om goed pro-

ducten en kosten te beheersen.  

 

Steenbergen doet de suggestie om twee onderdelen 

van de organisatie OMWB expliciet te scheiden, te 
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weten: 

1. De complete uitvoering van de basistaken 

met de collectieve taken. Alle deelnemers 

brengen deze taken in en deelnemers betalen 

gezamenlijk de kosten van het hebben van 

een OMWB met deze taakuitvoering. 

 

2. De uitvoering van verzoektaken. Bij verzoek-

taken de deelnemers om eigen afweging la-

ten vragen en deze marktconform aanbieden.  

 

Organisatorisch deze twee onderdelen volledig schei-

den en de kosten ervan zuiver toerekenen aan het 

organisatieonderdeel.  

 

4. Afspraken SBK 

 

n.v.t.  

5. Ingebracht perso-

neel 

 

Er is geen personeel ingebracht.   

6. Overige ge-

sprekspunten 

 

 

 Elke maand facturen stu-

ren. Tijdig facturen is 

issue 

Relaties met pro-

ces RMD 

 

n.v.t.  

Omzetvolume 

 

 

€ . ,- (bedrijfsplan) 

€ 99. ,- (begroting 2013) 

€ .9 ,- (begroting 2014 inclusief VVGB); 

 

Aangegeven is dat de middelen opgenomen in het 

bedrijfsplan waarschijnlijk in het begin van dat jaar 

overgenomen zijn uit de begroting 2012. Later dat jaar 

is het werkprogramma gemaakt waarbij blijkbaar min-

der geld benodigd was voor de uit te voeren werk-

zaamheden. Fluctuaties van controles van inrichtingen 

is er altijd geweest. Daarnaast is het inrichtingenbe-

stand van Steenbergen samen met de OMWB doorge-

nomen en aangepast waardoor er  minder bedrijven 

onder het basistakenpakket vielen dan voorheen werd 

aangenomen. Het vorenstaande heeft dan ook waar-

schijnlijk geleid tot een lager bedrag in de begroting 

2013 dan in het bedrijfsplan was voorzien.  

 

Marktconforme prijzen is voor Steenbergen belangrijk. 

Gekozen systeem van 'uurtje-factuurtje' leidde er in 

het verleden voor Steenbergen al toe dat er altijd geld 

bij moest. Bij de overstap naar productprijzen in het 

verleden is er nooit geld bij gekomen. Nu met de 

OMWB wordt eerst weer gewerkt et uurtje-

fa tuurtje  e  oet er weer geld ij. Met productprij-

zen werken maakt dat je als opdrachtgever in control 

kan zijn op uitgaven. 

Basistaken-> zorgen dat de tent draait 

Niet duidelijk is of en wat 

destijds is besproken over 

het verschil bedrijfsplan 

versus begroting 2013 
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Het bovenstaande doet niet volledig recht aan hetgeen is besproken. Het verslag dient met het  
onderstaande te worden aangevuld. 
  

Aanvulling gemeente Steenbergen: 

 

Er wordt in het actieplan Huis op Orde gewerkt aan oplossingen binnen de bestaande structuur. Dit 

hoeft op zich niet verkeerd te zijn maar daarin schuilt ook een gevaar.  Immers Structure follows 

strategy.  

Het is  gelet op de financiële situatie van de OMWB en de bestaande verschillen in uitgangspunten 

bij het ontstaan van de OMWB beter om weer eens bij het begin te beginnen. Aangegeven is dat als 

we de situatie willen verbeteren en oplossen we eerst moeten beginnen met het vaststellen van een 

visie  of mission statement. Wat willen we gezamenlijk met de OMWB bereiken/waar willen we 

naar toe? Als dat (met alle deelnemers) is bepaald zal bezien worden wat er allemaal nodig is om 

dat doel te bereiken (bepalen middelen) en  zal  de route bepaald moeten worden van hoe we daar 

komen. Daarna kan er worden gewerkt aan de structuur. Als dat dan eenmaal is opgezet kan er 

vervolgens  aandacht besteedt worden aan hetgeen niet meer nodig is van de oude organisatie en 

neem je daar afscheid van.  

 

Steenbergen heeft behoefte aan een goede invulling en uitvoering van de basistaken en stelt voor-

alsnog geen prijs op de uitvoering van verzoektaken. Voorstelbaar zou gelet op het bovenstaande  

zijn dat er een aparte structuur is voor basistaken (en collectieve taken) en een aparte structuur 

voor verzoektaken met ieder zijn eigen governance. Hierdoor sta je alleen voor de basistaken aan de 

lat en niet voor mogelijke problemen voortvloeiend uit de bedrijfsvoering van de verzoektaken.  

 

Verzoektaken -> de commerciële benadering. Naar de 

opvatting van de gemeente lossen we het governance 

probleem hiermee op. Producten die worden afgeno-

men zijn dan ook marktconform. 

 

De status quo situatie moet eerst voorbij zijn. Kom 

eerst op orde met de OMWB, dan zien we verder als 

het gaat om taakuitvoering/afname voor Steenbergen. 

 

7.  Algemeen 

 

Hoe helpen we onze OMWB verder? 

Welke ruimte zit er in de Wet Gemeenschappelijke 

Regelingen? Moet het DB uit het AB komen? Andere 

vormen denkbaar, van buitenaf? 

Op moment dat je DB gaat vormen helder maken wat 

portefeuilleverdeling is en welke profielschetsen gel-

den, gerichte samenstelling tot gevolg met heldere 

verwachtingen. 

 

8. Verwachtingen 

 

 

 

Visie van de portefeuillehouder omtrent de ontstane 

situatie en uitdaging voor het op orde krijgen; Volgor-

de moet zijn 'structure follows strategy', die lijkt niet 

aan de voorkant te zijn gevolgd. Nu zijn er twee bestu-

ren, een AB en een DB. Wees voorzichtig, je krijgt 

maar 1 keer de kans, nu moeten we schoon schip 

maken. 

Volledige helderheid over de financiële situatie is 

noodzakelijk. Ben volledig als het gaat om het verlies 

over 2015 met daarbij het verlies van voorgaande 

jaren.  

Bedrijfsvoering moet nu 

snel op orde zijn. 

 

Deelnemers frequenter 

informeren over wat 

OMWB doet om op orde 

te komen. 


