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Aan:
Het college van burgemeester en wethouders/gedeputeerde staten en de 
gemeenteraad/provinciale staten van de deelnemers aan de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

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

Bijgaand treft u aan de ontwerpbegroting 2021 en de ontwerpmeerjarenraming 
2022-2024 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

Te volgen procedure.
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, stellen wij u in de 
gelegenheid om uiterlijk 5 juni 2020 uw zienswijze ten aanzien van deze 
ontwerpbegroting aan ons kenbaar te maken. Ook stellen wij het op prijs om 
vooruitlopend op de behandeling in uw raad/staten van u het collegevoorstel 
aan uw raad/staten te mogen ontvangen, zodat wij tijdig een inhoudelijke 
reactie daarop kunnen voorbereiden.

uw kenmerk

onderwerp
Ontwerpbegroting 2021
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Na ontvangst van die zienswijzen zullen wij het algemeen bestuur op 1 juli 
2020 de begroting ter vaststelling aanbieden. Bij dat voorstel zal een overzicht 
worden gevoegd van de ingediende zienswijzen en onze 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.

Toelichting en overwegingen met betrekking tot de ontwerpbegroting.
Op 22 januari 2020 hebben wij de financiële en beleidsmatige kaders voor het 
begrotingsjaar 2021 vastgesteld. Deze kaderbrief is vervolgens op 30 januari 
2020 toegezonden aan de 26 deelnemers. De ínhoud van de kaderbrief is nu 
uitgewerkt in de ontwerpbegroting 2021, die u bijgaand aantreft.

De ontwerpbegroting 2021 is, evenals het meerjarenperspectief, in financiële 
zin sluitend.

In de ontwerpbegroting 2021 is rekening gehouden met een loonstijging van 
2,90Zo en een prijsstijging van l,80Zo. Beide percentages zijn gebaseerd op de 
zogenoemde landelijke septembercirculaire 2019 van het ministerie van BZK. 
Het gewogen percentage - relevant voor de omzetontwikkelingen - komt uit 
op 2,6807o.

De tarieven voor 2021 stijgen ten opzichte van 2020 derhalve met 2,680Zo voor 
de ontwikkeling loon- en prijspeil. Spoorlaan 181 
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De productiviteitsnorm zoals die door het bestuur is vastgesteld, op 1.350 
declarabele uren, wordt voor 2021 gecontinueerd.

Belangrijke dossiers in 2021
In de begroting 2021 wordt een inhoudelijke toelichting gegeven op de taken 
waarvoor de OMWB zich in 2021 ziet gesteld. Per vakgebied wordt inzicht 
gegeven in de te verrichten taken, de beoogde doelen en de te bereiken 
resultaten.

In 2021 krijgen de volgende taken en/of werkzaamheden bijzondere aandacht: 
» de OMWB bereidt zich in nauwe samenwerking met de deelnemers, voor 

op de Omgevingswet. Na inwerkingtreding zal de OMWB zich ook als 
kennispartner blijven inzetten bij de verdere dóórontwikkeling van 
werkprocessen en kerninstrumenten;

* uitvoering van de transitie zorgvuldige veehouderij, waarvoor inmiddels 
een maatregelenpakket is opgesteld;

« de OMWB blijft de gemeenten ondersteunen bij de aanpak van de 
stikstofproblematiek;

» de aandacht voor ZZS (zeer zorgwekkende stoffen), waaronder ook PFAS, 
is in korte tijd enorm gegroeid. Ook dit is voor de OMWB een belangrijk 
aandachtsgebied;

* uitvoeren van het transitiedocument betreffende de overgang van de 
bevoegdheid uit de Wet bodembescherming van de provincie naar de 
gemeenten, zodat de dienst gereed is voor de nieuwe taakuitvoering per 1 
januari 2021;

« de energietransitie en de door de regio's op te stellen Regionale Energie 
Strategieën kunnen effect hebben op de werkzaamheden die de OMWB 
voor haar deelnemers uitvoert;

» in beeld brengen en uitvoeren van de mogelijke bijdrage van de OMWB 
aan initiatieven op het gebied van de circulaire economie;

» de effecten van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen die met ingang van 1 
januari 2021 in werking treedt.

Wij vertrouwen erop, dat de ontwerpbegroting en deze aanbiedingsbrief u 
voldoende informatie geven om de ontwerpbegroting 2021 in uw raad/staten 
te kunnen behandelen.

Vanzelfsprekend kan door u daarnaast altijd een beroep worden gedaan op de 
OMWB bij vragen of een gewenste toelichting. U kunt daartoe contact 
opnemen met Yvonne Fens, telefoonnummer: 06 - 52857411 of per email op 
het emailadres: y.fens@omwb.nl

Ook zijn wij graag bereid u te ondersteunen bij bespreking van deze 
documenten in uw raad of commissie.

Met vriendelijke groet en hoogachting,
het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, 
namens deze, ^
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