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Onderwerp
Kadernota OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West Brabant) 2018

Steenbergen; 28 maart 2017

Aan de Raad,
Op 2 maartjl. hebben wij m e t e e n begeleidende brief de Kadernota OMWB 2018 ontvangen.
De OMWB werkt aan een proces waarbij het de bedoeling is dat alle deelnemers gaan werken met een
gezamenlijke "Brabantse norm" om zodoende een gelijk kwaliteitsniveau voor alle gemeenten te
bewerkstelligen. Zoals in een raadsinformatiebrief d.d. 20 januari 2017 aan u is medegedeeld wordt uw
raad bij dit proces betrokken.
Op basis van de uitkomsten van het nog te doorlopen proces wordt een nieuwe financieringsopzet voor
het jaar 2019 opgesteld. Dit heeft tot gevolg dat de huidige financieringsopzet voor 2018 wordt
gecontinueerd waardoor de kaders van 2016-2017 grotendeels ook voor 2018 van toepassing blijven.
Ontwikkelingen
In de Kaderbrief worden enkele belangrijke beleidsmatige ontwikkelingen geschetst o.a. op het gebied
van nieuwe wetgeving (Wet VTH/Omgevingswet), vergunningverlening (werken met een
intentieverklaring) en handhaving (informatiegestuurd toezicht/Landelijke Handhavingsstrategie). De in de
kaderbrief beschreven ontwikkelingen hebben gevolgen voor de ICT infrastructuur van de OMWB. In het
actieplan Huis op Orde is mede met het oog op de ontwikkelingen rekening gehouden met ICT
investeringen. Indien deze niet toereikend blijken te zijn zal er een separaat voorstel worden voorgelegd
aan het Algemeen bestuur.
Richtlijnen
Met betrekking tot de financiële richtlijnen vanuit de Nota Verbonden Partijen geeft de OMWB in de
kaderbrief aan dat deze allemaal zijn overgenomen. Ten aanzien van de Beleidsinhoudelijke richtlijnen
wordt onderstaand overzicht verstrekt:
Toepassing OMWB

Richtlijn
1. Uitgaan van de kostendekkende uurtarieven
en waar gewenst door bestuurders en waar
mogelijk invoeren van productprijzen

Wordt meegenomen in de hernieuwde
financieringsopzet

2. Uitvoering actieplan Huis op Orde: gevolgen
en effecten duidelijk zichtbaar opnemen in de
begroting 2018 en verder.

Is overgenomen

3. Invoering Omgevingswet per 1-1-2019:
gevolgen duidelijk zichtbaar verwerken in de
begroting 2018, maar ook de effecten voor de
bedrijfsvoering vanaf 2019.

Ontwikkeling is benoemd, de gevolgen zijn nog niet
bekend > nodig om project op in te richten

4. Verbetertraject automatisering en
informatievoorziening: effecten duidelijk
zichtbaar verwerken in de begroting 2018 en
verder

Verbetertraject in de maak, nog niet vastgesteld.

5. Evaluatie van de nieuwe GR en DVO, zoals
die in 2016 worden geactualiseerd.

De nieuwe GR en DVO worden in 2017 in
procedure gebracht. De evaluatie vindt plaats na
2018.

6. Zichtbare vertaling van de effecten van de
reorganisatie en organisatieontwikkeling in de
begroting 2018 en verder.

Is overgenomen

7. De OMWB voldoet aan de eisen die zijn
vastgelegd in de Wet verbetering VTH en
daarmee ook aan de landelijk geldende
Kwaliteitscriteria 2.1 (of actuelere versie)

De OMWB voldoet aan de VTH Kwaliteitscriteria 2.1
voor wat betreft de kritieke massa. Voor wat betreft
de procescriteria worden in 2017 met de
deelnemers stappen gezet om te kunnen voldoen
aan de eisen die zijn vastgelegd in de Wet en
Besluit VTH.

Geconcludeerd kan worden dat de OMWB nog niet kan voldoen aan de door uw raad gestelde
beleidsinhoudelijke richtlijnen. Gelet op het proces waarin de dienst zich bevindt hebben wij er vertrouwen
in dat zij hieraan op termijn alsnog gaan voldoen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris
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