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Op 14 december vergaderde het algemeen 

bestuur van de OMWB onder andere over 

de financieringsopzet van de OMWB. Het 

AB besloot dat we de komende tijd een 

proces in gang zetten om de financiering 

van de OMWB vanaf 2019 te herzien. Be-

langrijke uitgangspunten daarbij zijn: grip, 

gezamenlijkheid en kosteneffectiviteit. 

Over het hoe en waarom leest u meer in 

deze bestuursinformatie. Ook is aangege-

ven wat dat betekent voor de kaders 2018. 

 

Wat is er aan de hand?   

 

De OMWB heeft financieel gezien een roerige 

tijd achter de rug. Hoewel we volop werken aan 

het actieplan Huis op Orde, is meer nodig om 

de dienst de komende jaren financieel gezond 

te houden.  

Het AB is van mening dat de huidige financie-

ringsopzet:  

 te weinig de gezamenlijke uitgangspunten 

voor de OMWB vertaalt; 

 er onwenselijke verschillen bestaan in het 

uitvoeringsniveau per deelnemer, met als 

gevolg ook verschillen in bijdragen per deel-

nemer; 

 complex en niet altijd eenduidig is; 

 niet leidt tot de ervaring dat er voldoende 

grip is op de financiën, dan wel dat er onvol-

doende sturingsmogelijkheden zijn. 

 

Wat gaan we doen?  

 

Een herijking van de financieringsopzet moet 

leiden tot een nieuw, stevig fundament onder 

de dienst en tot meer eenvoud, eenduidigheid 

en grip op de financiën.  

Komend jaar gaan we dan ook een nieuwe 

financieringsopzet uitwerken. Daarbij willen we 

gemeenteraden en provinciale staten nauw 

betrekken.  

Een nieuwe financieringsopzet kan namelijk 

betekenen dat er financiële verschuivingen 

plaatsvinden bij de deelnemers. Positieve ver-

schuivingen, maar ook negatieve.  

We vinden het belangrijk dat gemeenteraden 

en provinciale staten alle inzicht hebben vanuit 

het proces. Komende maanden gaan we dan 

ook aan de slag met: 

1) het opstellen van een gezamenlijke norm 

voor Midden- en West-Brabant1 als funda-

                                                
1 Een gezamenlijk gedefinieerde kwaliteit en 

daarmee samenhangende inzet voor uitvoering 
van de betreffende taken, het level playing 
field. 

ment voor de opbouw van de kosten van de 

OMWB;  

2) het verder aanscherpen van onze kostenef-

ficiency en daarmee het uitwerken van de 

uitgangspunten voor een scherpe exploitatie 

van de OMWB;  

3) het uitwerken van een twee- of drietal vari-

anten voor de nieuwe financieringsopzet  

4) het uitwerken van de randvoorwaarden voor 

een nieuwe financieringsopzet (zoals actuele 

inrichtingenbestanden, heldere definities 

van producten en kengetallen);  

5) het in beeld brengen van de consequenties 

van de verschillende varianten per deelne-

mer;  

6) het maken van een voorstel voor de even-

tuele fasering van de invoering van de 

nieuwe financieringsopzet;   

7) het uitwerken van een helder communica-

tieplan ten behoeve van de “achterbannen” 

van de deelnemers. 

 

Wat willen we daarmee bereiken? 

 

Een nieuwe financieringsopzet zou moeten 

bereiken dat we:  

 een gezamenlijk beeld hebben over wat we 

verwachten van de OMWB;  

 deelnemers meer inzicht hebben in de kos-

ten en daar beter op kunnen sturen, zowel 

individueel als via het AB; 

 en nog meer grip is op zowel de input als de 

output van de OMWB;  

 we stabiele en structureel sluitende begro-

tingen kunnen presenteren voor de OMWB; 

 en we daardoor allemaal trots zijn op en 

vertrouwen hebben in onze OMWB. 

 

Wat betekent dat voor u?  

 

We vinden betrokkenheid van provinciale staten 

en gemeenteraden belangrijk. Immers: door 

een nieuwe opzet kunnen er verschuivingen 

plaatsvinden tussen de verschillende deelne-

mers. We willen voorkomen dat gemeenteraden 

of provinciale staten daarover verrast worden 

bij de besluitvorming. 

Daarom betrekken we provinciale staten en 

gemeenteraden op drie momenten in het pro-

ces: 

1. bij het uitwerken van de uitgangspunten 

voor de toekomst van de OMWB. Daartoe 

beleggen we in april van dit jaar een bijeen-

komst voor de leden van het algemeen be-

stuur en zullen wij raden en staten over de 

resultaten daarvan informeren;
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2. bij het delen van de consequenties en rand-

voorwaarden van de een nieuwe financie-

ringsopzet, zowel voor de individuele deel-

nemers als voor de OMWB als zodanig. We 

verwachten dat dat medio juli duidelijk is;  

3. door wensen en bedenkingen op te halen bij 

de besluitvorming in het AB over de opzet 

en invoering van de nieuwe financieringsop-

zet. Dat zal na de zomer van 2017 plaats-

vinden.   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nieuwe financieringsopzet vanaf 2019.   
 

De herijking van de financiering zal op zijn 

vroegst kunnen worden ingevoerd vanaf 2019. 

We willen immers een zorgvuldig proces door-

lopen.  

De kaders voor de begroting 2018 moeten al in 

februari 2017 gereed zijn zodat daarover in 

april 2017 een besluit genomen kan worden. 

Daarom zullen de begrotingskader voor 2018 

nog aansluiten bij de kaders voor de begroting 

van 2017.  

Als de besluitvorming over een nieuwe financie-

ringsopzet in de tweede helft van 2017 kan 

worden afgerond, kan alsnog besloten worden -

via een begrotingswijziging- die kaders te laten 

gelden voor de begroting 2018. 

 


