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Geachte leden van het college en de raad/provinciale staten,

Bijgaand treft u de financiële en beleidsmatige kaders voor 2018 aan. In
de raadsinformatiebrief van 20 januari 2017, die in aansluiting op de vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2016 is verzonden
aan de deelnemers is al melding gemaakt van het proces, dat door ons
wordt gevolgd om te komen tot de kaders voor 2018 en volgende jaren.
Zoals in die brief aangekondigd wordt er op dit moment, mede naar aanleiding van een motie die op 13 juli 2016 door het algemeen bestuur werd
aangenomen, gewerkt aan een aanpassing van de financieringsstructuur.
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Uit een op 25 november 2016 gehouden workshop met bestuurders en
ambtenaren van de deelnemers is gebleken, dat het ontwikkelen van een
eenduidig kwaliteits- en uitvoeringsniveau, ook wel aangeduid als "Brabantse n o r m " een goed middel zou zijn om op basis daarvan de financieringstructuur in te richten.
Het proces dat nu wordt gevolgd moet duidelijk maken of een door de
deelnemers gedragen "Brabantse n o r m " tot stand kan worden gebracht.
Gemeenteraden en Provinciale Staten zullen in dat proces worden betrokken.
Omdat de beleidsmatige en financiële kaders voor de begroting 2018 op
grond van het bepaalde in artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke
regelingen vóór 15 april van het jaar, voorafgaande aan dat waarvoor de
begroting dient moeten worden verzonden aan de gemeenteraden en provinciale staten kunnen de resultaten van het hiervoor beschreven proces
nog niet worden meegenomen in de kaderbrief 2018.
Daarom sluiten de begrotingskaders voor 2018 nog sterk aan bij de kaders, zoals die voor de begroting van 2017 zijn vastgesteld.
Als de besluitvorming over een nieuwe financieringsopzet 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.
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Uitvoeringsorgaan van gemeenten en de provincie Noord-Brabant voor de leefomgeving,
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Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant,
namens deze de secrete

N. van Mourik

