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De raad van de gemeente Steenbergen;
In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2016
Gelet op:
het gestelde in de wet op de gemeenschappelijke regeling en het gestelde in artikel 27 lid 5 van de
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden en West Brabant

besluit:
1. Als zienswijze op de begroting 2016 en 2017 bij het Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) het volgende naar voren te brengen:
a) dat wij kennis hebben genomen van de wens om bedrijfsmatig te willen werken terwijl
wij op het standpunt staan dat er bedrijfsmatig gewerkt moet worden om de
productiviteit en efficiency te kunnen halen;
b) dat wij uit de begroting niet kunnen opmaken wat de werkelijk benodigde formatie zou
moeten zijn voor een optimaal functionerende OMWB. Een duidelijke toekomstvisie
ontbreekt. Wij pleiten voor een “Zero Base’ benadering waarbij eerst een Visie en
Mission Statement wordt vastgesteld. In de begroting willen wij dan vervolgens een
strategie terugzien waarbij duidelijk wordt hoe de OMWB deze visie en missie de
komende 2 jaar denkt te gaan realiseren. Met welke kosten en opbrengsten en
formatie dit gerealiseerd zal worden en met wat voor organisatie;
c) dat wij inschatten dat er voor het verbeteren van de productiviteit in combinatie met
het terugdringen van de externe inhuur en het verkleinen va n het ziekteverzuim meer
tijd benodigd is dan waar nu in de begroting rekening mee wordt gehouden. Een
realistische meerjarige aanpak ligt meer voor de hand;
d) dat wij hebben geconstateerd dat de begroting niet volledig is. Er is geen rekening
gehouden met wijzigingen ten aanzien van de SSIB en BRZO;
e) dat de huidige risicoparagraaf onvolledig is. Wij zien deze graag een wijziging hierop
waarin is opgenomen dat wanneer de uitgangspunten met betrekking tot het
afhandelen van de “oude hypotheken” niet worden over genomen door de deelnemers
en het Algemeen Bestuur dit tot aanzienlijke begrotingwijzigingen zullen leiden;
f) dat het ons bevreemd dat de personeelslasten met 2 miljoen moeten stijgen in 2016
terwijl de formatie wordt uitgebreid met slechts 6 fte;
g) dat afgevraagd wordt of de in de begroting opgenomen post aan frictiekosten van 1
miljoen toereikend is;
h) dat wij niet kunnen herleiden of er met het terugbrengen van het budget voor externe
inhuur maatregelen genomen zijn ten aanzien van de productiviteit van de bes taande
organisatie;
i) dat er geen inzicht wordt gegeven in de kosten van het onderdeel bouw. Aangegeven
wordt dat de flexibele schil zorg draagt voor extra omzet. Door het ontbreken van een
kosten batenoverzicht kan niet worden opgemaakt of het zinvol is of de OMWB deze
taak moet blijven uitvoeren;
j) dat er geen rekening is gehouden met de spelregels opgenomen in de door de
gemeenteraden binnen de regio RWB vastgestelde nota verbonden partijen.
Ingevolge spelregel 5 dienen de jaarrekeningresultaten terug te vlo eien naar de
gemeenten. Gelet op de huidige negatieve reserve kunnen wij in afwijking van deze
spelregel instemmen met het aanvullen van jaarrekeningresultaten aan deze reserve
tot deze reserve uitkomt op € 0.

2. Aan het DB van de OMWB de vraag voor te leggen of zij het met ons eens zijn dat vanuit
een “Zero- Base” benadering een beter beeld ontstaat over hoe de organisatie er uit moet
komen te zien waarbij er een organisatiestructuur gekozen kan worden met aandacht voor de
aansturing en benodigde formatie.

Steenbergen, 28 mei 2016
De raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

drs. E P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA

2

