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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt u in de gelegenheid gesteld zienswijzen in 
te dienen ten aanzien van ontwerp begroting 2018 van de OMWB. Het Dagelijks Bestuur van deze 
gemeenschappelijke regeling vraagt u om voor 24 juni 2017 een eventuele zienswijze kenbaar te maken. 
De Jaarrekening (voorlopige) 2016 wordt u ter kennisname aangeboden. 

2. Achtergrond 
Voorlopige Jaarrekening 2016 

Uit de voorlopige jaarrekening 2016 blijkt dat de OMWB in 2016 een aanzienlijk positief resultaat heeft 
behaald, ruim 4 miljoen Euro.. Voor het resultaat zijn 3 oorzaken aan te wijzen: 

1) hogere omzet door meer declarabele uren; 
2) Lagere salariskosten en kosten van inhuur (mede als gevolg hogere norm productieve uren); 
3) Het niet realiseren van voorgenomen activiteiten en lagere exploitatielasten. 

Het algemeen bestuur van de OMWB zal in haar vergadering van 12 juli a.s. worden voorgesteld het 
positieve resultaat als volgt te bestemmen: 

» Overheveling van het niet gebruikte budget (Huis op Orde, transformatie en mobiliteit) 1,4 miljoen 
» Terugbetaling aan de deelnemers 0,6 miljoen 
» Versteviging van de reservepositie 2,0 miljoen 

Ontwerp begroting 2018 
Eind februari is de Kaderbrief van de OMWB ontvangen. De inhoud van de kaderbrief is uitgewerkt in de 
ontwerp begroting. Dit geldt voor zowel de financiële als beleidsmatige kaders voor het jaar 2018. 
Hete.e.a. betekent dat de financieringsopzet voor 2018 nog gelijk is aan voorgaande jaren. Zoals 
toegezegd is het de verwachting dat de financieringsopzet na een interactief proces voor het eerst in de 
begroting 2019 verwerkt zal kunnen worden. 

Ter inzage ligt: Ontwerp Begroting 2018 OMWB en voorlopige Jaarrekening 2016 



3. Overwegingen 

Voorlopige Jaarrekening 

De oorzaken van het positieve resultaat worden in de voorlopige jaarrekening duidelijk toegelicht. 
Met de voorgenomen bestemming van het resultaat 2016 kunnen wij instemmen. 

Ten aanzien van het voorgenomen besluit om C 647.000 terug te laten vloeien naar de deelnemers heeft 
de OMWB toegezegd om in de aanloop van de besluitvorming van 12 juli 2017 nog een overzicht te 
presenteren met de financiële effecten per deelnemer. Dezerzijds wordt ingeschat, gelet op de 
urenafname in 2016 en een teruggave van 6 2 per declarabel uur, dat dit maximaal 6 4000 zal bedragen. 

De OMWB heeft op basis van een actueel risicotabel en gewogen gemiddelden het risicoprofiel 
geactualiseerd. Er moet met bepaalde ontwikkelingen rekening worden gehouden (arbitragezaken, 
ziekteverzuim, personele consequenties organisatieverandering etc). Tegen deze achtergrond is het 
voorstelbaar dat de OMWB hiervoor een financiële buffer inbouwt. 

Ontwerp begroting 2018 

De OMWB gaat in deze begroting uit van een vaste grotere formatie op basis van een hoger aantal 
declarabele uren dan in de voorgaande begrotingen (2016/2017). Gelet op de realisatie 2016 en de 
actuele ramingen is dit valide. 

In de ontwerp begroting 2018 wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen reguliere werkzaamheden 
en coördinatie-uren omdat beide componenten deel uitmaken van het primaire proces 

Bij de vaststelling van de begrotingen 2016 en 2017 is bepaald dat er gedurende 3 jaar (2016 t/m 2018) 
een bedrag van C 2 per uur aan het weerstandsvermogen zou worden toegevoegd. In deze ontwerp 
begroting wordt dit dan ook toegepast. Als het Algemeen Bestuur instemt met de jaarrekening en met de 
bestemming van het positieve resultaat is een storting van 6 2 per declarabel uur in de algemene 
reserve voor zowel 2017 als 2018 bij een gelijkblijvend risicoprofiel niet meer nodig. 

Het Dagelijks bestuur heeft ervoor gekozen om de besluitvorming op transparante wijze te laten 
plaatsvinden. Daarom is in de ontwerp begroting geen rekening gehouden met het nog te nemen besluit 
omtrent de bestemming van het positief resultaat 2016. 
Het is mogelijk dat na de besluitvorming op 12 juli van het Algemeen Bestuur er afhankelijk van het 
bestuurlijk beraad een tweetal begrotingswijzigingen (zowel voor 2017 als voor 2018) worden vastgesteld 
waarbij voornoemde maatregel voor de jaren 2017 en 2018 wordt teruggedraaid. 

In de begroting wordt voorts uitgebreid een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de 
OMWB zich het komende jaar gesteld ziet. Per vakgebied wordt inzicht gegeven in de te verrichten taken, 
de beoogde doelen en ook de te bereiken resultaten. 

4. Middelen 
In de begroting 2018 zal rekening worden gehouden met de verplichte deelnemersbijdrage ad. 
6 133.399,00 voor de uitvoering van zowel de basistaken milieu als de collectieve taken 

5. Risico's 
n.v.t. 
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6. Communicatie/Aanpak 
Nadat de besluitvorming omtrent de ontwerp begroting 2018 heeft plaatsgevonden zal de OMWB hiervan 
in kennis worden gesteld. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om in te stemmen met de ontwerp begroting 2018 en geen zienswijzen in te dienen. 

Hoogachtend, 

de secretaris 

Belt, MBA , RA M.J.P. 
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