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Brabant en notitie Beleidsmatige en financiële kaders 2016-2020 

Steenbergen; 

Aan de raad, 

1. Inleiding 
U bent eind december 2015 in kennis gesteld van de huidige financiële situatie van de 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB). De OMWB werkt 
hard om onder het door de Minister ingestelde preventieve toezicht uit te komen en biedt u bijgaand de 
notitie Beleidsmatige en financiële kaders 2016-2020 en de concept begrotingen 2016 en 2017 aan. 
Het Algemeen Bestuur van de OMWB heeft kennis genomen van deze begrotingen en zal uiteindelijk in 
haar vergadering van 13 juli 2016 hierover een besluit nemen. De concept- begrotingen worden aan u 
voorgelegd zodat eventuele zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht. Zienswijzen kunnen uiterlijk 
tot 1 juni 2016 kenbaar worden gemaakt. 

2. Achtergrond 
Het is bekend dat de start van de OMWB niet zonder slag of stoot is gegaan. Achteraf bezien had er meer 
tijd genomen moeten worden om zo'n grote dienst op te richten. 
Voor Steenbergen is de OMWB vanaf 1 januari 2013 diensten gaan leveren. Een van de opvallende 
aspecten bij de start was het niet in rekening brengen van een kostendekkend tarief. Ook zijn, naar nu 
blijkt, niet alle kosten in rekening gebracht bij de deelnemers. In 2015 werd voor het eerst duidelijk wat de 
gevolgen hiervan zijn en we zullen als deelnemer bij moeten dragen in het tekort. Hoe hoog dat tekort 
gaat worden is afhankelijk van nadere besluitvorming. Tegelijkertijd is nu het moment om de 
uitgangspunten van de samenwerking te herijken. Wat verwachten de deelnemers en wat verwacht de 
OMWB van de samenwerking. De nieuwe uitgangspunten zijn beschreven in het document 
"beleidsmatige en financiële kaders 2016-2020" Deze uitgangspunten vormen het nieuwe fundament voor 
de samenwerking en zijn de basis voor de begroting 2016 en 2017. 

3. Overwegingen 
Met de beleidsmatige en financiële kaders is voortgeborduurd op het rapport "Huis op Orde". De basis 
moet op orde zijn en we moeten niet weer voor verrassingen komen te staan zoals dit onlangs heeft 
plaats gevonden. Oude hypotheken (o.a. discussie omtrent VVGB gelden en geschil omtrent betaling 
gelden voortvloeiend uit het sociaal beleidskader) dienen afgehandeld te worden. Een structureel 
sluitende begroting is een vereiste. 

Om de basis structureel op orde te krijgen is er meer nodig dan alleen maar de inkomsten van de 
begroting vergroten middels diverse maatregelen aan de inkomsten zijde (lees hogere bijdrage 
gemeente/hogere tarieven etc). Men dient ook te kijken naar de organisatie zelf en de daarbij behorende 
kosten, alsmede naar de Governance structuur en verdere aansturing van de OMWB. Anders loopt men 
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het risico dat de gewenste streep onder het verleden met kerende post weer terug komt en dat we voor 
nieuwe verassingen komen te staan. 

Om deze begrotingen voldoende te kunnen toetsen wordt gepleit voor een "Zero Base" benadering 
waarbij men in beeld krijgt hoe de OMWB er uit zou komen te zien als de juiste "dingen" worden gedaan 
met de daarbij behorende formatie en personele kosten. 
In de voorliggende begrotingen is niet duidelijk wat nu de werkelijk benodigde formatie zou moeten zijn 
om te voldoen aan een goed opererende OMWB. 

In het vervolg hierop kan worden opgemerkt dat een duidelijke visie van de OMWB voor de toekomst 
wordt gemist. Wij zouden u dan ook adviseren om het Dagelijks Bestuur ( DB) te verzoeken om hun visie 
hieromtrent kenbaar te maken. 
Tegelijkertijd kan het DB worden gevraagd om tevens een duidelijke "Mission Statement" vast te stellen, 
Dit statement zal gedragen moeten worden door alle deelnemers zodat tussen de deelnemers een juiste 
"WIJ- VERBINDING" gelegd kan worden, waar iedereen zich in kan herkennen. Dit zal bijdragen aan het 
gevoel, dat de OMWB van ons allemaal is. 

Als deze documenten er zijn, zouden wij in de begroting een strategie willen terugzien, waarbij duidelijk 
wordt hoe men de komende twee jaar deze Missie en Visie gaat realiseren, met welke opbrengsten en 
kosten dit gerealiseerd gaat worden, met welke formatie en in wat voor organisatie. Hierbij is een correcte 
aansturing en bijbehorende "Governance" een belangrijk onderdeel, waarbij gezien de ontstane situatie 
(het over langere tijd niet in control zijn van het DB over de gehele lijn) zo snel als mogelijk gewerkt dient 
te worden aan het herstellen van wederzijds vertrouwen tussen enerzijds de deelnemers onderling en 
anderzijds de deelnemers en de OMWB. 

In dit kader wordt het door het AB op 23 maart j l . aangenomen initiatiefvoorstel door ons college 
ondersteund om prioriteit te geven aan de "Governance" van het Actieplan Huis op Orde. Dit houdt in dat 
er aandacht is voor: 

» een goede scheiding van rollen tussen AB en DB gericht op de wederzijdse controle en, 
evenwichtige stemverhoudingen; 

» de invulling van het DB plaats vindt op grond van inhoudelijke profielen waarbij voldoende kennis 
van inhoud, organisatie en financiën is geborgd en de benodigde tijd voor de uitvoering van de 
taak kan worden ingevuld. 

Ondanks dat er al veel aanvaardbare oplossingen zijn aangedragen in de voorliggende Concept 
Begrotingen zijn er naar onze mening een aantal kanttekeningen te plaatsen. Onderstaand wordt hier op 
ingegaan. 

In de inleiding van de concept begroting (blz. 5) wordt gesteld dat de OMWB in de basis geen bedrijf is, 
maar wel bedrijfsmatig wil gaan werken. In onze optiek dient het zo te zijn dat deze dienst bedrijfsmatig 
moet werken. Alleen op deze wijze kan de productiviteit en efficiency worden verhoogd. 

Geconstateerd wordt dat de concept begrotingen niet geheel sluitend zijn en dat de OMWB meer tijd 
nodig heeft om de begroting weer geheel sluitend te krijgen. Vooral het doorvoeren van verbeteringen in 
de productiviteit en het terugdringen van het ziekteverzuim gaan naar onze verwachting langer duren. 

De OMWB moet verder uitvoering geven aan het actieplan "Huis op orde". Tegelijkertijd dient de 
organisatie naar onze mening verder afgeslankt te worden om de begroting beter en sneller in het juiste 
evenwicht te brengen in 2017. Het terugdringen van de externe inhuur is een belangrijke opgave, onder 
de verwachting dat de productie op peil blijft. Wij denken dat het goed doorvoeren van al deze 
maatregelen niet realistisch is voor alleen het jaar 2016 en dat een meerjarig plan beter is dan een te 
ambitieuze begroting 2016, zoals deze nu voorligt. 
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Het is ons voorts niet duidelijk waarom de personeelslasten in 2016 met 2 miljoen moeten stijgen en de 
formatie wordt uitgebreid met 6 fte? Het is wellicht verstandiger om direct te starten met het afslanken 
van de organisatie door de juiste keuzes te maken wat er wel en niet gedaan moet worden ( zowel intern 
als extern) om zodoende niet in 2017 of in een latere jaren voor nieuwe investeringsbedragen terug te 
moeten naar de deelnemers. Aanbevolen wordt om het laten afvloeien van boventalligen in een apart 
plan van aanpak verder uit te werken. Wij vragen ons af of de in de concept begroting opgenomen 1 
miljoen aan frictiekosten toereikend is en of de OMWB inzake het terugbrengen van het budget voor 
externe inhuur, tevens maatregelen genomen heeft t.a.v. de productie voor de bestaande organisatie? 

De afgelopen jaren heeft een mogelijk gebrekkige interne aansturing negatief bijgedragen aan de 
ontstane situatie bij de OMWB. Een Zero Base benadering zoals eerder beschreven geeft een nieuw 
helder beeld over de koers van en voor de OMWB. Wij stellen u dan ook voor onderstaande vraag aan 
het DB voor te leggen: 

"Bent U het met ons eens dat U vanuit een "Zero -Base" benadering het juiste beeld heeft hoe uw 
organisatie van de OMWB er uit moet komen te zien waarbij er een organisatie structuur gekozen kan 
worden met aandacht voor een juiste aansturing en benodigde formatie?" 

Het vertrouwen in de dienst zal hoogstwaarschijnlijk niet toenemen als er ten opzichte van de begroting 
2016 in 2017 (nieuwe) tegenvallers worden gepresenteerd in de komende jaarrekeningen 2016 en 2017. 
Heiwerken aan vertrouwen aan de hand van realistische stappen met de juiste Visie, Missie en Strategie 
op basis van een breed gedragen "Wij -gevoel" en wederzijds hersteld vertrouwen, gaat in onze ogen 
voor de snelheid. 

Voor een aantal deelnemers voert de OMWB bouwtaken uit, waarbij de inzet wordt geleverd door de 
flexibele schil van de OMWB. In 2016 moet dit extra omzet opleveren. Het wordt ons niet duidelijk wat de 
kosten zijn die hiertegen over staan? Is het wel rendabel om dit soort taken te blijven doen? Is het wellicht 
niet goedkoper om juist dit soort taken terug te leggen bij de deelnemers en de OMWB alleen nog in te 
zetten voor de uitvoering van het Basis takenpakket. 

In de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 24 september 2015 zijn de zes 
kaderstellende spelregels vastgesteld voor verbonden partijen (nota verbonden partijen). Op grond van 
spelregel 5 (Begroting en jaarrekening) dient het jaarrekeningresultaat terug te vloeien naar gemeenten. 
In de concept begrotingen is hier geen rekening mee gehouden. Wij kunnen ons voorstellen dat de 
huidige negatieve algemene reserve met de jaarresultaten wordt aangevuld tot C 0. Daarna dient de 
OMWB zich te houden aan voorgenoemde spelregel. 

Er is in de concept begroting nog geen rekening gehouden met de wijzigingen in de werkprogramma's 
van de SSIB (Samen Sterk in het Buitengebied) en BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen). Naar onze 
mening moeten deze alsnog worden meegenomen. 

In de huidige risicoparagraaf is geen dan wel onvoldoende rekening gehouden met het niet instemmen 
door de deelnemers dan wel het AB van de uitgangspunten omtrent het afhandelen van de oude 
hypotheken. Dit kan tot aanzienlijke begrotingswijzigingen leiden. Een gewijzigde risicoparagraaf is 
wenselijk. 

Samengevat kan worden gesteld dat: 

» een Zero base benadering wordt gemist waardoor er een kans bestaat dat er opnieuw financiële 
tegenvallers zullen ontstaan; 
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» de OMWB bedrijfsmatig moet gaan werken; 
» er sprake is van een te ambitieuze begroting, Met name verbeteringen in de productie in 

combinatie met het terugbrengen van externe inhuur en het terugdringen van ziekteverzuim zal 
langere tijd in beslag nemen; 

» er onduidelijkheden in de begroting zijn ten aanzien van de stijging van personeelslasten in 
combinatie met een uitbreiding van fte's. 

» het onderdeel bouw onvoldoende is toegelicht waardoor het niet duidelijk is of de uitvoering van 
deze taak rendabel is; 

» er in de begroting niet wordt voldaan aan de door de gemeenteraden van de RWB vastgestelde 
spelregel 5 van de kaderstellende spelregels verbonden partijen; 

» er geen rekening is gehouden met de wijzigingen in de werkprogramma's op het onderdeel SSIB 
en BRZO; 

» de risicoparagraaf onvoldoende rekening heeft gehouden met de risico's ten aanzien van 
besluitvorming over de "oude hypotheken". 

Gelet op het bovenstaande adviseren wij u zienswijzen in te dienen overeenkomstig de tekst van 
bijgevoegd concept- raadsbesluit. 

4. Middelen 
De structurele verhoogde bijdragen alsmede de incidentele bijdragen zullen worden verwerkt in de 
perspectiefnota 2016. Concreet: 

2016 
Bijdrage incidenteel C 38.525,-
Hogere bijdrage structureel C 11.861 ,-

2017 
Bijdrage incidenteel C 17.303,-
Hogere bijdrage structureel C 10.724,-

5. Risico's 
niet van toepassing 

6. Communicatie/Aanpak 
niet van toepassing 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om tegen de concept begroting 2016 en 2017 zienswijzen in te dienen overeenkomstig 
de tekst van het concept raadsbesluit 

Hoogachtend 

de loco-secretaris 

elt, MBA R Bögers og. 
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