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Aan de raad,

1.
Inleiding
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid
gesteld zienswijzen in te dienen ten aanzien van ontwerpbegroting 2020 van de OMWB. Het
Dagelijks Bestuur van de OMWB heeft bij brief van 21 maart 2019 de ontwerpbegroting 2020 van de
OMWB aan de colleges/raden van de deelnemende gemeenten voorgelegd en hen daarmee in de
gelegenheid gesteld hun zienswijze op deze begroting kenbaar te maken. De vaststelling van deze
begroting is gepland in de AB-vergadering van 3 juli 2019. De jaarrekening 2018 (voorlopig) wordt ter
kennisname aangeboden.
2. Achtergrond
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de in
de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant opgenomen
bepalingen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting, worden wij in de
gelegenheid om uiterlijk 1 juni 2019 een zienswijze ten aanzien van deze ontwerpbegroting kenbaar
te maken. Ook wordt het op prijs gesteld om vooruitlopend op de behandeling in de raad het
collegevoorstel aan de raad te mogen ontvangen, zodat de OMWB tijdig een inhoudelijke reactie
daarop kunnen voorbereiden.
Na ontvangst van die zienswijzen zal het algemeen bestuur op 3 juli 2019 de begroting ter
vaststelling worden aangeboden. Bij dat voorstel zal een overzicht worden gevoegd van de
ingediende zienswijzen en de reactie daarop. Na vaststelling wordt ter voldoening aan het bepaalde
in artikel 58, lid 2 van de
Wet gemeenschappelijke regelingen de vastgestelde begroting verzonden aan de Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Op 30 januari 2019 zijn de financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar 2020
vastgesteld. Deze kaderbrief is vervolgens op 4 februari 2019 toegezonden aan de 26 deelnemers en
op 2 april jl. in het college voor kennisgeving aangenomen. De ínhoud van de kaderbrief is nu
uitgewerkt in de ontwerpbegroting 2020, die u bijgaand aantreft.
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3.

Overwegingen

Voorlopige jaarstukken 2018
Het resultaat 2018
Het voordelige resultaat 2018 is C 1.707.000.
Bestemming resultaat
Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 wordt aan het algemeen bestuur een
voorstel gedaan voor de bestemming van het resultaat.
Toelichting op het resultaat 2018
Het jaarrekeningresultaat 2018 ligt in lijn met de tweede bestuursrapportage. In deze
bestuursrapportage van 19 september 2018 is een positief resultaat gemeld van
C 950.000. Grotendeels is dit toe te schrijven aan de ontwikkelingen rondom het
ICT-project SPEER. Aanvankelijk was de verwachting dat de implementatie per 1/1/2019
zou plaatsvinden. Vanwege de zorgvuldige voorbereiding is dit uitgesteld tot medio 2019.
Een belangrijk deel van de kosten schuiven door naar het volgende jaar. Het bestuur
wordt gevraagd om in te stemmen met deze overheveling van budgetten.
Hieronder treft u de toelichting van het jaarrekeningresultaat 2018 aan ten opzichte van
de begroting 2018 na wijzigingen. De belangrijkste oorzaken voor het positieve resultaat
worden hieronder vermeld:
Inhuur derden (i 700.000 voordelig)
Bij de tweede bestuursrapportage is melding gemaakt van de capaciteitsproblemen voor
de uitvoering van de werkprogramma's. Om deze reden is een aanzienlijk budget
beschikbaar gesteld voor inhuur derden van ruim C 3,5 miljoen. Voor inhuur derden is
- net als voor vast personeel - de arbeidsmarkt een uitdaging op dit moment. Gevolg
hiervan was dat we minder medewerkers ingehuurd hebben dan voorzien en er een
bedrag is overgehouden van afgerond C 700.000.
Specifieke budgetten (i 845.000 voordelig)
Bij de tweede bestuursrapportage 2018 is melding gemaakt van de achterblijvende
IT-kosten voor het project SPEER. Dit als gevolg van een implementatietraject dat meer
tijd vraagt dan vooraf was voorzien. In de tweede helft 2018 is besloten de start van het
nieuwe VTH-systeem niet per 1 /1 /2019 plaats te laten vinden, maar op een later
moment. Als gevolg hiervan zijn de IT-kosten in 2018 aanzienlijk lager dan begroot voor
een bedrag van C 500.000. Deze IT-budgetten zijn noodzakelijk in 2019 voor een goede
implementatie van het nieuwe ICT-landschap. Vandaar dat een budgetoverheveling wordt
voorgesteld.
In 2018 is een bedrag van C 500.000 beschikbaar gesteld voor de afwikkeling van Huis
op Orde. Dit budget is niet volledig besteed (mede ook als gevolg van de doorloop van
het IT-project). Het niet bestede deel van het budget Huis op Orde van ca. C 45.000 valt
vrij in 2018 en maakt onderdeel uit van het resultaat over 2018.
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Daarnaast is een budget van C 300.000 beschikbaar gesteld voor Databeheer. Zoals
gerapporteerd bij de tweede bestuursrapportage is dit budget nog maar zeer beperkt
aangewend als gevolg van de korte doorlooptijd en de samenhang met het project
SPEER. Ook dit bedrag maakt onderdeel uit van het resultaat 2018.
Werkprogramma's (í 50.000 nadelig)
In de tweede bestuursrapportage is gemeld dat het werkpakket van de dienst in de loop
van 2018 groeit, maar dat dit als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt niet volledig kan
worden ingevuld. Om deze reden is bij de tweede bestuursrapportage de prognose voor
2018 bestendigd op 328.300 uur. Dit aantal uren is uiteindelijk net niet gerealiseerd. In
2018 zijn afgerond 324.000 declarabele uren gemaakt (realisatie van 990Zo). Hierbij zien
we twee financiële effecten optreden:
1) Volume
Er zijn 4.000 uur minder gerealiseerd dan begroot. Hiermee is een bedrag gemoeid
van ongeveer C 350.000.
2) Prijs
Als gevolg van meer inzet van HBO- en specialistenmedewerkers door meer complexe vraagstukken
is er een positief prijseffect van afgerond C 300.000. Dit is gebaseerd op 324.000 uur tegen
gemiddeld C 1 per uur hoger tarief.
Overige (O 212.000 voordelig)
Dit bestaat uit diverse kleinere voor- en nadelen.
Ontwerpbegroting 2020
De ontwerpbegroting 2020 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële zin sluitend.
In de ontwerpbegroting 2020 is rekening gehouden met een loonstijging van 3,500Zo en een
prijsstijging van 2,00Zo. Beide percentages zijn gebaseerd op de zogenoemde landelijke
septembercirculaire 2018 van het ministerie van BZK. De tarieven voor 2020 blijven ten opzichte van
2019 ongewijzigd, met dien
verstande dat het tarief voor 2019 enkel is verhoogd met het loon- en prijspeil voor 2020.
De productiviteitsnorm zoals die door het bestuur is vastgesteld, op 1.350 declarabele uren, wordt
voor 2020 gecontinueerd.
In de ontwerpbegroting 2020 is, net als in de begroting 2019, een formatie van 228 fte opgenomen.
De formatieomvang van 228 is gebaseerd op een aantal declarabele uren van afgerond 308.000 en
de hiervoor vermelde productiviteitsnorm van 1.350 uur per fte.
Vanuit de ervaringen uit de voorgaande járen zal naar verwachting het aantal declarabele uren in
2020 hoger uitkomen dan de geraamde 308.000. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan zullen,
voor zover de markt dat toelaat, maatregelen worden getroffen om de vereiste personele capaciteit
daarop af te
stemmen door gebruik te maken van externe inhuur.
Overigens ervaren zij, net zoals vele werkgevers, dat de situatie op de arbeidsmarkt gespannen is.
De dienst spant zich maximaal in om de benodigde personele capaciteit te realiseren. Mocht het
werkaanbod toch groter blijken te zijn dan de personele mogelijkheden zal het bestuur hierover
actief worden geïnformeerd.
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MWB norm
Voor de uitvoering van de wettelijke basistaken wordt vanaf 2019 gerekend met de MWB norm.
Deze norm is gebaseerd op een besluit van het algemeen bestuur van 15 december 2017. De
uitwerking van de norm vindt plaats in de jaarlijkse werkplannen die door de deelnemers worden
goedgekeurd.
Weerstandscapaciteit
De grondslag voor het berekenen van de hoogte van de weerstandscapaciteit is nu een risicoberekening. Het zogenoemde risicomodel.
Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur op 3 juli 2019 voor om over te gaan op een
zogenoemd normeringsmodel.
Het voorstel is het percentage in dat model te bepalen op 507o van de omzet, met een min en een
plus van I96. De ondergrens in het normeringsmodel is dan 40Zo, de bovengrens 607o.
Het normeringsmodel sluit aan bij wat bij gemeenten gangbaar is. De motivatie voor het dagelijks
bestuur is dat een normeringsmodel meer voorspelbaar is dan een model op basis van risico's. De
dienst werkt risicogericht en vanuit dit oogpunt is het logisch dat de dienst de normale
bedrijfsrisico's zelf kan en moet opvangen.
Door het hanteren van een bandbreedte in het normeringsmodel is het mogelijk financiële stabiliteit
en voorspelbaarheid voor de deelnemers te realiseren.
Belangrijke dossiers in 2020
In de begroting 2020 wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken waarvoor de OMWB
zich in 2020 ziet gesteld. Per vakgebied wordt inzicht gegeven in de te verrichten taken, de beoogde
doelen en de te bereiken resultaten.
In 2020 hebben de volgende taken en/of werkzaamheden bijzondere aandacht:
»
Het digitaliseren van de dossiers VTH, waardoor tijd- en plaatsonafhankelijk dossiers
beschikbaar zijn voor de dienst en voor de deelnemers. Deze verbeterslag vormt een
onderdeel van de totale vernieuwing van de ICT systemen bij de OMWB, die in het tweede
halfjaar
van 2019 zal worden gerealiseerd;
»
Het -samen met de deelnemers- voorbereiden op de (nieuwe) Omgevingswet;
»
Risicogerichte en ook informatiegestuurde toezicht en handhaving;
»
Een vernieuwde werkwijze op basis van een risicoanalyse per branche en inrichting;
»
Energie en klimaat;
»
Bodem en ondergrond (met name in het kader van de energietransitie);
»
Het versterken van de ketenaanpak op alle vakgebieden, door afspraken te maken met
ketenpartners over samenwerking, waardoor de effectiviteit in met name toezicht kan
toenemen.
Zienswijze
De zienswijze is regionaal voorbereid. De financiële punten zijn gebaseerd op het advies van het
P&C-panel. De beleidsmatige punten zijn aangedragen door een werkgroep waarin 10
Westbrabantse gemeenten zijn vertegenwoordigd, waaronder Steenbergen.
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De werkgroep adviseert de volgende zienswijze op de conceptbegroting 2020 van de OMWB naar
voren te brengen:
1.
Benoem expliciet een gewogen indexcijfer (gemiddelde index van loon en prijs) waarmee in de
begroting rekening is gehouden. Op onderdelen is het indexcijfer duidelijk, maar dat geldt niet
voor het gewogen gemiddelde dat het uurtarief bepaalt. Wij geven de OMWB bovendien mee
te kijken welke index daadwerkelijk gerealiseerd is ten opzichte van de indexen uit de macroeconomische verkenningen en bij significante afwijkingen waar wenselijk/mogelijk meenemen
in het volgende begrotingsjaar.
2.
Benoem expliciet dat de financiële gevolgen van de beleidsontwikkelingen uit hoofdstuk 2 niet
zijn meegenomen in de conceptbegroting 2020 maar dat dit wel tot uitdrukking komt in de
met de deelnemers op te stellen werkprogramma's 2020. In paragraaf 1.3 (algemene
uitgangspunten, onder a) staat dat in de begroting 2020 wel rekening is gehouden met de
beleidseffecten.
3.
Zorg voor een zichtbare aansluiting met de omzetten uit de conceptbegroting 2020 en de
bijlagen waarin de bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen. Dit is nu niet het geval. De
verklaring betreft de doorbelasting van SSİB (samen sterk in het buitengebied). Wij hechten
eraan de specificatie altijd te laten aansluiten op de bovenliggende gegevens.
4.
Bij de specificatie van de deelnemersbijdrage 2020 (bijlage 1) staat ten onrechte dat deze is
gebaseerd op de MWB-norm. De deelnemersbijdrage 2020 is berekend op grond van het
werkprogramma 2019 + indexering. Uitgangspunt blijft de MWB-norm. Om dit tot uitdrukking
te laten komen vragen wij om aan de tabel van bijlage 1, conform de begroting 2019, een
kolom MWB-norm toe te voegen en de tekst van toelichting 1 aan te passen.
5.
Maak in de begroting inzichtelijk wat de (financiële) gevolgen zijn van de aangekondigde en
inmiddels doorgevoerde efficiencyverbeteringen.
6.
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.
Van deze punten wordt uw raad voorgesteld om alleen punt 3 en punt 6 over te nemen. De overige
punten zijn namelijk om de volgende redenen in voldoende mate opgenomen in de
ontwerpbegroting:
1.
inde ontwerpbegroting is op pagina 7 onder het kopje Indexering aangegeven dat een mix van
indexen is toegepast. Het expliciet benoemen van een gewogen indexcijfer is dan ook niet aan
de orde.
2.
op pagina 6 onder het kopje Algemene uitgangspunten onder a. is aangegeven dat de begroting
uitgaat van het bestaande beleid, rekeninghoudend met de financiële effecten van de
genoemde beleidsontwikkelingen in hoofdstuk 2. Het benoemen dat de financiële gevolgen
niet zijn meegenomen is dan ook niet aan de orde.
3.
dit is een terecht punt en kan overgenomen worden.
4.
op pagina 47 staat onder punt 1 van de toelichting niet dat de bedragen zijn gebaseerd op de
MWB-norm, maar dat de bedragen conform de MWB-norm zijn, zoals die uitgewerkt en
opgenomen is in de bestuurlijk goedgekeurde werkplannen voor 2019. Deze tekst hoeft niet
aangepast te worden.
5.
de financiële gevolgen van de efficiencyverbeteringen die de laatste járen zijn ingezet en
doorgevoerd, zijn opgenomen in de jaarrekeningen. Deze laten de laatste járen een positief
resultaat zien. De gevolgen van de efficiencyverbeteringen die in de begroting 2020 zijn
aangekondigd, vinden een vertaling in de jaarrekening over 2019.
6.
dit betreft een algemeen punt en wordt overgenomen.
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De zienswijzen zijn verwoord in een bijgevoegd 'Sjabloon voor zienswijzen bij GR-begrotingen WestBrabanť en is gevoegd bij dit raadsvoorstel.
4. Middelen
In de begroting 2020 zal rekening worden gehouden met de bijdrage van C 533.498,- voor de
uitvoering van de milieutaken.
5. Risico's
In de begroting 2020 is een paragraaf voor weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen.
6. Communicatie/Aanpak
De voorlopige jaarrekening 2018 wordt ter kennisname aan de gemeenteraad aangeboden.
De ontwerpbegroting 2020 wordt ter kennisname aangeboden aan de gemeenteraad met
bijgevoegd raadsvoorstel. Het voorstel aan de raad om in te stemmen met de zienswijze op de
ontwerpbegroting 2020 wordt behandeld in de raadsvergadering van 23 mei 2019. Na
besluitvorming wordt de OMWB schríftelijk over het standpunt van de raad geïnformeerd.
Besluitvorming over de begroting 2020 vindt plaats in de vergadering van het AB op 3 juli 2019.
7. Voorstel
1. kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2018;
2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 en in te stemmen met de volgende zienswijze op
de ontwerpbegroting 2020 van de OMWB:
1.
Zorg voor een zichtbare aansluiting met de omzetten uit de conceptbegroting 2020 en de
bijlagen waarin de bijdragen van de deelnemers zijn opgenomen. Dit is nu niet het geval. De
verklaring betreft de doorbelasting van SSiB (samen sterk in het buitengebied). Wij hechten
eraan de specificatie altijd te laten aansluiten op de bovenliggende gegevens.
2.
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.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de burgemeester,
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