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Gemeenteraad
College van B&W
19 mei 2021
Motie Etten-Leur

Bij uw raad is een motie binnengekomen van de gemeenteraad van Etten-Leur, met als onderwerp:
Bedrijfsvoering Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) na
invoering Omgevingswet en na corona. Deze motie is gezonden aan alle gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten, alsmede aan Provinciale Staten van Noord-Brabant met het verzoek deze
motie te ondersteunen.
Allereerst is het goed te vermelden dat het P&C-panel, bestaande uit financieel specialisten van de
gemeenten Tilburg, Moerdijk, Breda, Halderberge en de provincie Noord-Brabant, advies heeft
uitgebracht over de ontwerpbegroting 2022 en de jaarrekening 2020 van de OMWB. Zij concluderen
dat er sprake is van een gezond en beheersbaar financieel beleid. Er is al jaren sprake van een
positief resultaat en ook het jaarrekeningresultaat 2020 laat een positief saldo zien van € 352.000,-.
Een aantal deelnemers heeft reeds aangedrongen op bezuinigingen, op basis waarvan de OMWB een
kosteneffectiviteitsonderzoek heeft doorgevoerd. Dit heeft onder andere geresulteerd in:
- Een besparing van ruim € 650.000,-, waartegenover extra uitgaven van € 450.000,- staan;
- Een stijging van het uurtarief met 0,3% in plaats van een indexatie van 1,5%;
- Verdere besparingen, voorzien voor de begrotingsjaren na 2022.
De motie van Etten-Leur gaat over besparingsmogelijkheden op de bedrijfsvoering ten gevolge van de
invoering van de Omgevingswet alsmede het hybride werken in het post corona tijdperk. Gezien de
grote onduidelijkheid die er nog heerst over de invoering en uitwerking van de Omgevingswet, is het
nog veel te vroeg om eventuele besparingsmogelijkheden op de bedrijfsvoering van de OMWB
inzichtelijk te maken. Voor wat betreft corona laat het jaarrekeningresultaat 2020 reeds het volgende
zien:
- Tijdens de eerste coronagolf is een aantal inhuurcontracten tijdelijk opgeschort en zijn een
aantal vaste medewerkers in dienst getreden, wat geleid heeft tot een substantiële besparing
op het inhuurbudget van 1,2 miljoen;
- De verminderde reisbewegingen vanwege het thuiswerken heeft geleid tot een
onderbesteding van € 325.000,-;
- De gebouwgebonden kosten zijn lager als gevolg van minder onderhoudskosten dan begroot
en doordat de verhuuropbrengst van de 6e verdieping van het kantoorpand in Tilburg niet in
de begroting is opgenomen.
Wij adviseren uw raad dan ook om deze motie niet te ondersteunen.

