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De raad van de gemeente Steenbergen;
In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018
Gelet op:
het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018;
gelet op artikel 34 van de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen;

besluit:
1.Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2017 van de OMWB;
2.In te stemmen met de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de OMWB:
1.

2.

3.

4.

5.

De informatie in de ontwerp-begroting m.b.t. de gewijzigde deelnemersbijdragen op basis van
de MWB-norm, was niet voldoende om de effecten per deelnemer goed te kunnen beoordelen;
ook een aanvullende specifieke toelichting per deelnemer was niet tijdig beschikbaar, gelet
ook op de keuze die men uiterlijk 15 juni 2018 kan aangeven om de bijdrage wel of niet met
25% te verminderen met ingang van 2019 (ingeval er sprake is van een verlaging van de
bijdrage). De gemeenteraad verzoekt de reactietermijn te verlengen tot 15 oktober 2018;
De gemeenteraad verzoekt om in het vervolg in zowel jaarrekening als begroting een volledig
overzicht op te nemen van de incidentele baten en lasten, zodat een structureel
exploitatieresultaat kan worden bepaald;
Op grond van de ‘West-Brabantse’ nota Verbonden Partijen is een verbonden partij verplicht
bij aanvang van de nieuwe raadsperiode een meerjarenbeleidsplan op te stellen, dat samen
met de jaarrekening de basis vormt om de resultaten van de omgevingsdienst over een
periode van vier jaar te evalueren en stil te staan bij de doelstelling, nut en noodzaak van de
samenwerking (spelregel 6). De gemeenteraad vraagt de omgevingsdienst uiterlijk begin 2019
deze evaluatie op te stellen en tevens de gevolgen van de gewijzigde bestuurlijke
samenstelling en mogelijk gewijzigde prioriteiten in beeld te brengen.
Het eerste uitgangspunt voor een goede borging van de VTH-taken (eerste bullet op pag. 15)
gaat over het verdienen van vertrouwen (high trust). De gemeenteraad verzoekt de OMWB dit
uitgangspunt uit te breiden met het principe van high penalty. High penalty is een direct gevolg
wanneer bedrijven het door de overheid gegeven vertrouwen schenden.
De gemeenteraad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van
deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording
aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet
en waarom.
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