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Werkprogramma in één oogopslag

Programma 1

Programma 1
Inrichtingsgebonden taken
Niet-inrichtingsgebonden taken
Totaal

MWB-norm

Inbreng 2019

€ 276.459

€ 275.941

€ 65.362

€ 69.686

€ 341.821

€ 345.627

Programma 2
Programma 2

Bedrag

Toezicht grijs niet-basistaken

€ 40.320

Advies en verzoektaken

€ 60.803

Totaal

€ 125.123

Programma 3
Programma 3

Bedrag

Collectieve taken

€ 30.550

Bijdrage SSiB

€ 7.500

Bijdrage beheer IB

€ 4.561

Inbreng 2019

€ 42.611

Totaal programma’s 2019
Totaalinbreng

Bedrag

Inbreng 2019

€ 513.361
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1.

Inleiding

1.1

Voorwoord

Voor u ligt het ambtelijk concept van het werkprogramma 2019 van de gemeente Steenbergen.
In het werkprogramma 2019 is met name voor de toezichthoudende taken een inhoudelijke planning gemaakt van de uit te voeren werkzaamheden in 2019 en is voor alle onderdelen aangegeven
hoe de programmering van werkzaamheden budgettair wordt verantwoord.
Het werkprogramma voor 2019 onderscheidt zich op twee onderdelen in belangrijke mate van het
werkprogramma dat in voorgaande jaren werd opgesteld.
1. De eerste grote verandering betreft de budgettaire onderbouwing van het werkprogramma.
Vanaf de start van de OMWB in 2013 was de bijdrage van iedere deelnemer gebaseerd op een
historische inbreng van budget. Op 15 december 2017 heeft het algemeen bestuur van de
OMWB besloten om voor de uitvoering van de landelijke basistaken een nieuw financieringskader vast te stellen, gebaseerd op een gezamenlijk kwaliteits- en uitvoeringsniveau voor de wettelijke basistaken met als uitgangspunt het BOR/VTH-besluit van 1 juli 2017, resulterend in een
professioneel aanvaardbaar minimum ambitie- en kwaliteitsniveau. Deze nieuwe financieringsnorm staat binnen de OMWB bekend als “MWB-norm”;
2. De tweede verandering is een vervolg op het in het leven roepen van de “MWB-norm” en heeft
te maken met de wijze van programmeren van werkzaamheden. Op 12 oktober 2018 heeft het
algemeen bestuur van de OMWB het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader (GUK) vastgesteld.
Kortweg gezegd beoogt het GUK de volgende zaken:
a. Toezicht en handhaving geschieden in onze regio op een eenduidige wijze;
b. De uitvoering van de wettelijke basistaken voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-taken) wordt zo veel mogelijk risicogericht en informatiegestuurd uitgevoerd,
mede op basis van de risicobeschrijving in de Omgevingsanalyse;
c. De inzet van de VTH instrumenten vindt (daarnaast) plaats op basis van een beschikbare instrumentenmix die past bij het omgevings- en risicobeeld van de betreffende regio (de zogenoemde Omgevingsanalyse).
De programmering waar onder andere in dit werkprogramma uiting aan is gegeven omvat de wijze
waarop aan het “hoe” vorm wordt gegeven, met name in termen van organisatie en planning.
Gezamenlijk leiden MWB norm (financiën), GUK (uitvoeringskader) en programmering (organisatie
en planning) tot het resultaat van efficiency en effectiviteit als ook tot de gedachte dat het geheel
meer is dan de som der delen.

1.2

Leeswijzer

Het werkprogramma voor onze gemeente is overeenkomstig de methodiek, zoals in het voorwoord
omschreven opgebouwd.
In hoofdstuk 2 zal aandacht worden besteed aan programma 1. Eerst zal worden ingegaan op de
budgetopbouw binnen programma 1 (paragraaf 2.2). Daarna komt de inhoudelijke programmering
van werkzaamheden binnen programma 1 aan de orde (paragraaf 2.3).
In hoofdstuk 3 wordt de budgetopbouw besproken voor advies- en verzoektaken en collectieve
taken. Ook zal in dat hoofdstuk aandacht worden besteed aan de inhoudelijke programmering van
advies- en verzoektaken
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2.

Programma 1

2.1

Inleiding

De invoering van de MWB-norm heeft in meer of mindere mate voor alle deelnemers aan de OMWB
financiële gevolgen. Daarom is gelijktijdig met het vaststellen van de MWB-norm een overgangsregeling vastgesteld om de deelnemers in de gelegenheid te stellen in een tijdsbestek van vier jaar
toe te groeien naar die MWB-norm.
Deelnemers die in het verleden voor het uitvoeren van de inrichtingsgebonden basistaken financieel minder budget beschikbaar hebben gesteld dan op grond van de MWB-norm noodzakelijk is,
hebben op basis van die overgangsregeling de verplichting om vanaf 2019 jaarlijks het budget met
minimaal 25% te verhogen om na vier jaar het vereiste minimale niveau te hebben bereikt.
Deelnemers die in het verleden meer hebben ingebracht dan de MWB-norm hebben het recht om
dat budget jaarlijks met 25% af te bouwen om uit te komen op de MWB-norm.
Wat deze wijze van budgetteren betekent voor onze gemeente zal in paragraaf 2.2 worden beschreven. Ook zal daarin aandacht worden besteed aan andere aspecten, die bij het bepalen van
het budget een rol van betekenis spelen.
In paragraaf 2.3 zal de inhoudelijke programmering aan de orde komen voor het uitvoeren van de
wettelijke basistaken binnen programma 1. In die paragraaf zal worden aangegeven welke werkzaamheden regionaal worden gepland en welke werkzaamheden op basis van lokale prioriteiten
kunnen worden geprogrammeerd.

2.2

Budget programma 1

2.2.1 MWB-norm in relatie tot geïndexeerde toegezegde inbreng 2018
Inrichtingsgebonden basistaken
In het besluit tot vaststelling van de MWB-norm is vastgelegd welke methodiek wordt gehanteerd
ter bepaling van het vereiste budget voor het uitvoeren van de inrichtingsgebonden wettelijke basistaken op een professioneel aanvaardbaar minimum ambitie- en kwaliteitsniveau.
Voor het berekenen van deze MWB-norm is een systematiek gehanteerd, gebaseerd op kentallen
en frequenties voor toezichthoudende taken bij diverse categorieën inrichtingen en een daaraan
gerelateerde procentuele opslag voor vergunningverlening, hercontroles, repressieve acties, milieuklachtenbehandeling, bezwaar- en beroepsprocedures en opslagen. De kentallen, frequenties en
procentuele opslagen zijn bepaald op basis van ervaringscijfers vanuit het verleden.
Niet-inrichtingsgebonden basistaken (NIG-taken)
Op 12 oktober 2018 heeft het algemeen bestuur het ambitieniveau bepaald voor het professioneel
uitvoeren van de wettelijke niet-inrichtingsgebonden basistaken asbest, bodem en ketengericht
milieutoezicht. De totaalbudgetten die in dat besluit zijn vastgelegd zijn vertaald naar de budgetten
voor de individuele deelnemers.
Totale MWB-norm
De totale MWB-norm bestaat uit de optelsom van de norm voor het uitvoeren van de wettelijke
inrichtingsgebonden basistaken en de norm voor het uitvoeren van de NIG-taken.
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Voor onze gemeente leidt dit tot de volgende totale MWB-norm. Deze norm wordt in 2019 ingevoerd, maar wordt door de overgangsregeling pas in 2022 volledig van kracht.
MWB-norm
MWB-norm inrichtingsgebonden taken
MWB-norm niet-inrichtingsgebonden taken
Totaal

Bedrag
€ 270.621
€ 71.201
€ 341.821

Voor de gemeente Steenbergen is de (geïndexeerde) inbreng van 2018 hoger dan op basis van de
MWB-norm voor 2019 vereist is. Het verschil wordt aangeduid als potentieel ambitieniveau. Om het
definitieve ambitieniveau te bepalen is er gekeken welk budget er daadwerkelijk nodig is voor de
wettelijke basistaken, gebaseerd op de historische realisatie.
Ambitieniveau

Bedrag

Prognose P1 2019

€ 324.745

Inbreng P1 2018

€ 386.893

Ambitieniveau

€ 62.148

Wij zijn overeenkomstig de afspraken bij het vaststellen van de MWB-norm vrij om een besluit te
nemen tot het aanwenden van de middelen die tot het ambitieniveau behoren. In overleg met de
OMWB hebben wij besloten het budget van € 62.148 als volgt te programmeren:
Verdeling ambitieniveau
Verhoging budgetten taakonderdelen programma 1

Bedrag
-

Financiering extra energietoezicht

€ 20.882

Financiering extra toezichttaken programma 2

€ 20.000

Verhoging budget advies- en verzoektaken

€ 21.266

Ambitieniveau

€ 62.148

In alle hierna volgende financiële overzichten zijn bovenstaande bedragen reeds verwerkt.

2.2.2 Inbreng voor 2019
Overzicht deelbudgetten
In onderstaande tabel zijn in de kolom “Prognose” de bedragen vermeld die worden geraamd op
basis van de uitputting in de jaren 2016 tot en met 2018. De kolom “MWB-norm” bevat de bedragen, die zijn berekend op basis van de bij de MWB-norm gehanteerde kentallen, frequenties en
procentuele opslagen. In de rechterkolom zijn de overeengekomen budgetten opgenomen.
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Taakvelden

MWB-norm

Prognose

Inbreng 2019

€ 66.108

€ 67.056

€ 67.056

€ 102.469

€ 102.469

€ 102.469

Hercontrole

€ 29.306

€ 29.306

€ 29.306

Repressief

€ 23.773

€ 25.705

€ 25.705

€ 1.825

€ 1.825

€ 2.799

Klachten

€ 45.373

€ 20.117

€ 20.117

Opslagen

€ 7.607

€ 7.607

€ 7.607

€ 65.362

€ 69.686

€ 69.686

€ 341.823

€ 323.771

€ 324.745

Energie

€-

€ 20.882

€ 20.882

Totaal

€ 341.823

€ 344.653

€ 345.627

Vergunning
Toezicht

Bezwaar en beroep

NIG*
Subtotaal

*NIG - taakvelden
Het bedrag voor NIG taken is in bovenstaand overzicht lager dan wat in de MWB-norm is opgenomen (pagina 5). Dit komt omdat in de MWB-norm zowel budget is gereserveerd voor klachtenafhandeling bij inrichtingen als bij niet-inrichtingen. Het is in de praktijk bij klachtenbehandeling lastig om hier tussen een onderscheid te maken. Om niet dubbel te tellen is het bedrag benodigd voor
de NIG-taken met € 5.839 verminderd en bij het taakveld Klachten opgeteld. De totale MWB-norm
verandert hierdoor niet.
In de MWB-norm is géén rekening gehouden met budget voor het afhandelen van repressieve asbestzaken. Hiervoor is wel een bedrag geprognosticeerd. De gemeente Steenbergen brengt de
volgende bedragen in voor de NIG-taakvelden.
NIG-taakvelden

MWB-norm

Prognose

Inbreng 2019

Asbest

€ 34.412

€ 34.412

€ 34.412

Bodem

€ 19.341

€ 19.341

€ 19.341

Ketengericht milieutoezicht

€ 11.609

€ 11.609

€ 11.609

-

€ 4.324

€ 4.324

€ 65.362

€ 69.686

€ 69.686

Asbest repressief
Totaal

2.3

Inhoudelijke programmering

2.3.1 Inleiding
Met uitzondering van de programmering van het toezicht en de NIG-taken is het vanuit de MWBnorm bezien niet noodzakelijk om voor de andere taakgebieden een programmering van werkzaamheden op te nemen.
Voor deze onderdelen is een budget opgenomen en de invulling van dat budget wordt bepaald door
het aanbod aan werkzaamheden. Voor zover er sprake is van specifieke wensen met betrekking tot
het reserveren van budget of de uitvoering binnen één of meer van deze taakgebieden zal daar in
paragraaf 2.3.2 aandacht aan worden besteed. De programmering van het toezichtprogramma is
opgenomen in paragraaf 2.3.3. Het programma voor het uitvoeren van NIG-taken is uitgewerkt in
paragraaf 2.3.4.
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2.3.2 Programma Toezicht
Het totaal beschikbaar basisbudget voor toezicht zoals vastgesteld in de MWB norm (zie overzicht
voorgestelde deelbudgetten) bedraagt:
Bepalen budget toezicht

Bedrag

Bedrag MWB-norm voor toezicht

€ 102.469

Extra inzet vanuit ambitieniveau

-

Totaal

€ 102.469

Het voorstel programma toezicht 2019 voor de gemeente Steenbergen is gebaseerd op de gemeenschappelijk vastgestelde uitgangspunten rondom programmeren. Dit betekent dat toezicht
zoveel mogelijk risicogestuurd, wordt geprogrammeerd. Hierbij wordt het inrichtingenbestand van
de gemeente Steenbergen als basis genomen.
De OMWB beseft zich dat er een extra inspanning nodig is om de definitieve omvang van de branches per gemeente te bepalen. Daarom zijn de onderstaande aantallen bedrijven per branche en
daarop gebaseerde benodigde bedragen onder voorbehoud.
Programmaspeerpunten

Deelbudgetten

Percentage

€ 6.336

6%

€ 30.939

30%

Risicorelevante Bedrijven
ITV
Brancheproject LPG

€ 3.564

3%

Lokale prioriteiten

€ 46.443

51%

Ad Hoc

€ 10.247

10%

€ 102.469

100%

Totaal

Risicorelevante bedrijven
Er bevinden zich 8 gemeentelijke risicorelevante bedrijven in de gemeente Steenbergen. Deze bedrijven zijn onderdeel van het programma Risicorelevante Bedrijven, wat overeenkomt met de
hoogste categorie van de risicomatrix.
Op dit moment is de OMWB bezig met het opstellen van een brancheplan voor een effectieve en
efficiënte brancheaanpak. In de voorlopige versie worden alle risicorelevante bedrijven integraal
gecontroleerd. 2 daarvan worden daarnaast ook nog een keer onaangekondigd gecontroleerd, omdat in de praktijk gebleken is, dat onaangekondigde controles zinvolle informatie opleveren.
Risicorelevante bedrijven

Aantal controles

Integrale controles

2

Onaangekondigde controles

1

Totaal benodigd bedrag

€ 6.336
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ITV
De gemeente Steenbergen neemt deel aan het project ITV. Dit betekent dat één derde van de veehouderijen in 2019 gecontroleerd worden. Het programma ziet er als volgt uit:
Type veehouderij
B2 + onbekend

Aantal controles
19

C1

0

C2

0

D1

1

Totaal benodigd bedrag

€ 30.393

Brancheproject LPG
Er bevinden zich 2 LPG tankstations in de gemeente Steenbergen. Het (voorlopig) opgestelde brancheplan omvat het controleren van 50% van de LPG tankstations in een gemeente, wat bij een
oneven aantal naar boven wordt afgerond. Dit betekent dat er 1 LPG tankstations worden gecontroleerd binnen het brancheplan LPG tankstations in de gemeente Steenbergen.
LPG Tankstations

Aantal

Aantal LPG-tankstations

2

Aantal controles 2019

1

Totaal benodigd bedrag

€ 3.564

Lokale prioriteiten
Het gaat hier om de vrije ruimte die iedere gemeente heeft om invulling te geven aan de uitvoering
van toezichttaken. Gezamenlijk met de OMWB worden deze lokale prioriteiten bepaald en vertaald
in een toezichtprogramma.

2.3.4 Programma NIG
De uitvoering van de NIG-taken vindt plaats overeenkomstig de notities die deel uitmaakten van
het voorstel aan het algemeen bestuur van 12 oktober 2018.
Het gaat daarbij om de volgende documenten:
 Uitvoeringsniveau niet-inrichting gebonden taken (kadernotitie voor de uitvoering NIG-taken);
 Keten(gericht milieu)toezicht vanaf 2019;
 Uitvoering geven aan het Besluit bodemkwaliteit;
 Milieutoezicht bij het realiseren van ‘werken en infrastructurele voorzieningen’ in MWB;
 Uitvoering geven aan de basistaak asbest.
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3.

Programma 2 en 3

3.1

Inleiding

Ook bij dit onderdeel zal achtereenvolgens aandacht worden besteed aan het beschikbare budget
voor programma 2 en de inhoudelijke programmering van werkzaamheden binnen programma 2.
Bij programma 3 zal alleen worden aangegeven welk budget beschikbaar is voor dit programma.
De inhoudelijke programmering vindt plaats op basis van specifieke programma’s, die door het
algemeen bestuur van de OMWB worden vastgesteld.

3.2

Budget programma 2 en 3

Om het budget te bepalen en een inhoudelijke raming te maken van de uit te voeren werkzaamheden in programma 2 is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:
a.
overgeheveld budget uit programma 1;
b.
gereserveerd budget uit het ambitieniveau voor toezichttaken in programma 2;
c.
gereserveerd budget uit het ambitieniveau voor beheer IB niet-basistaken;
d.
gereserveerd budget uit ambitieniveau voor advies- en verzoektaken;
e.
geïndexeerd budget voor advies- en verzoektaken uit 2018;
f.
besteed budget voor geleverde producten in voorgaande jaren;
g.
in 2018 gemaakte afspraken over het budget voor 2019.
De onderdelen a. en b. vormen samen het budget voor het uitvoeren van toezichttaken binnen
programma 2. De onderdelen d. tot en met g. bepalen het beschikbare budget voor het uitvoeren
van advies- en verzoektaken.

3.2.1 Budget toezichttaken.
Het beschikbare budget voor het uitvoeren van verzoektaken in programma 2 bestaat uit het overgehevelde geïndexeerde budget uit het werkprogramma 2018.
In de werkprogramma’s van 2018 zaten in programma 1 namelijk ook de zogenaamde nietbasistaken. Het ging daarbij om de bedrijven in categorie A en B1. Het budget dat voor deze taken
in 2018 was ingebracht is uit programma 1 gehaald en in programma 2 geplaatst. Voor de gemeente Steenbergen was in het werkprogramma hiervoor een budget opgenomen van € 20.320
(geïndexeerd).
Daarnaast is door een wijziging van het Bor en het actualiseren van het Inrichtingenbestand (IB
2.0) het aantal basistaakbedrijven in vrijwel elke gemeente gedaald. Denk hierbij onder andere aan
garagebedrijven, tankstations zonder LPG en vuurwerkverkooppunten.
In het historisch ingebrachte budget voor programma-1 taken zitten nu nog middelen, die onder
andere besteed werden aan dit soort bedrijven. Als de gemeente besluit om in programma 2 aandacht te willen blijven besteden aan deze categorie bedrijven, dan zal daar budget voor beschikbaar gesteld moeten worden. Zo mogelijk kan dit uit het in onderstaande tabel opgenomen overgehevelde budget.
Daarnaast hebben wij besloten om een gedeelte van het ambitieniveau uit programma 1 voor dit
doel te reserveren.
Budget toezichttaken programma 2

Bedrag

Totaal overgeheveld budget 2018

€ 20.320

Gereserveerd budget uit ambitieniveau

€ 20.000

Totaalbudget toezichttaken programma 2

€ 40.320
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3.2.2 Budget advies- en verzoektaken.
De omvang van het budget voor de advies en verzoektaken welke wij afnemen bij de OMWB, is
gebaseerd op de geleverde producten in voorgaande jaren, een prognose van de verwachte productie in 2019 en eventuele toezeggingen die de gemeente in 2018 heeft gedaan om producten of
diensten mee te nemen in het werkprogramma voor 2019. Een gespecificeerd overzicht is te vinden in paragraaf 3.3.3.
Het totale opgenomen bedrag voor de advies en verzoektaken bedraagt € 60.803.

3.2.3 Beheer Inrichtingenbestand Niet-basistaakbedrijven
In 2018 is besloten om het beheer van het inrichtingenbestand voor de bedrijven die onder het
wettelijke takenpakket vallen onder te brengen bij de OMWB en de kosten daarvan te financieren
als onderdeel van het collectieve takenpakket (zie hierna in paragraaf 3.2.5).
Wij hebben besloten om dit begeer niet onder te brengen bij de OMWB. Voor het beheer van deze
inrichtingen wordt het volgende bedrag geraamd:

3.2.4 Totaal budget 2019 programma 2
De budgetten uit de paragrafen 3.2.1, 3.2.2 en 3.2.3 vormen het totale budget voor programma 2.
Totaaloverzicht programma 2

Bedrag

Budget toezichttaken

€ 40.320

Budget advies en verzoektaken

€ 84.803

Beheer IB (niet-basistaak bedrijven)

-

Totaalbudget voor programma 2

€ 125.123

3.2.5 Budget programma 3
Het budget voor de uitvoering van de collectieve taken (programma 3) bestaat voor 2019 uit drie
onderdelen, die op verschillende wijzen door de deelnemers worden gefinancierd, te weten:
a. “traditionele” collectieve taken op basis van een bij de oprichting van de OMWB in 2013 afgesproken verdeelsleutel;
b. een voor alle deelnemers (met uitzondering van de provincie) gelijke bijdrage voor het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van het project Samen Sterk in Brabant (SSiB);
c. een bijdrage voor het beheer van het Inrichtingenbestand op basis van het aantal inrichtingen.
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Voor onze gemeente wordt voor de uitvoering van programma 3-taken het volgende budget geraamd:
Programma 3

Bedrag

Collectieve taken

€ 30.550

Bijdrage SSiB

€ 7.500

Bijdrage beheer IB

€ 4.561

Inbreng 2019

3.3

€ 42.611

Inhoudelijke programmering

3.3.1 Inleiding
De inhoudelijke programmering van werkzaamheden in programma 2 valt uiteen in twee onderdelen, te weten:
a.
de programmering van de toezichttaken;
b.
de programmering van advies- en verzoektaken.
In paragraaf 3.3.2 is de programmering van toezichttaken opgenomen, terwijl in paragraaf 3.3.3
aandacht wordt besteed aan de programmering van advies- en verzoektaken.

3.3.2 Toezicht programma 2
Het beschikbare budget in programma 2 voor het uitvoeren van toezichttaken bij nietbasistaakbedrijven, wordt als volgt ingezet:
Verdeling budget toezichttaken programma 2

Bedrag

Toezicht vuurwerkbedrijven

€ 4.332

ITV niet-basistaakbedrijven

-

Toezicht op garagebedrijven & tankstations zonder LPG

€ 5.872

Lokale prioriteiten

€ 30.116

Totaalbudget toezichttaken programma 2

€ 40.320

Vuurwerk
Er zijn 4 vuurwerkverkooppunten die jaarlijks worden gecontroleerd binnen de gemeente Steenbergen. Het benodigde bedrag voor het programma vuurwerk 2019 bedraagt als volgt:
Programma vuurwerk 2019

Aantal

Voorcontrole (volledig)

4

Voorcontrole (administratie)

-

Verkoopcontrole

4

Totaal bedrag

€ 4.332
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Garagebedrijven & tankstations zonder LPG
Volgens het IB2.0 bevinden zich in de gemeente Steenbergen 28 garagebedrijven en tankstations
zonder LPG. Uitgegaan wordt van de volgende gegevens:
Garagebedrijven en takstations
Garagebedrijven en tankstations
Aantal controles 2019
Totaal benodigd bedrag

Aantal bedrijven
28
6
€ 5.872

Het toezichtprogramma voor garagebedrijven en tankstations (zonder LPG) voor 2019 gaat uit van
het controleren van 20% van deze inrichtingen. Dat betekent dat er 6 garagebedrijven en/of tankstations (zonder LPG) worden gecontroleerd.

3.3.3 Advies- en verzoektaken programma 2
Programma advies- en verzoektaken

Budget 2019

bouwverg, meldingen totaalsloop

€ 4.500

vergunningen water

€ 1.540

toezicht water (lozingen)

€ 2.750

NIG niet-basistaak

€ 19.500

advies ruimtelijke ordening

€ 11.000

advies beleid leefomgeving

€ 550

advies en onderzoek bodem

€ 16.500

advies en onderzoek geluid

€ 4.400

advies en onderzoek lucht en geur (kwaliteit

€ 3.850

Advies externe veiligheid

€ 1.100

Advies en onderzoek veilgheid en gezondheid (incl natte koeltorens)
milieukartering en gegevensbeheer Totaal

€ 550
€ 4.125

EED-beoordelingen

€ 14.438

Totaal bedrag

€ 84.803

Er is nadrukkelijk aangegeven dat het opnemen van budget niet inhoudt, dat de gemeente op de
besteding van dat budget zal worden afgerekend. De afrekening zal plaatsvinden op basis van de
werkelijke afname van producten en diensten.
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