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 Gemeenschappelijke regeling: OMWB 

1 Kaders voor 1 februari ontvangen? 

X Nee (indien nee, dan motiveren) 

Kaderbrief ontvangen op 9/16 februari 2023. 

 

 

2 Wijken de kaders af van de richtlijnen? 

X Ja 

 

3 Afwijkingen kaders: 

Financiële richtlijnen:  

Bij het verzenden van de Kaderbrief 2024 is aangegeven dat die gemeenten, waaronder 

Steenbergen, die vooraf richtlijnen hebben ingediend, nog een bijlage ontvangen waarin een 

reactie op deze richtlijnen is opgenomen. Deze bijlage is op 16 februari jl. ontvangen. Hieruit is 

gebleken dat alle richtlijnen die Steenbergen heeft ingediend, zijn overgenomen, behalve één. Dit 

betreft de volgende financiële richtlijn:  

De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt maximaal met de 

geldende CAO-indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 (of een 

actuelere circulaire). Ook wijzigt de bijdrage wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de 

dienstverlening die de deelnemers afnemen. 

De toelichting waarom deze richtlijn niet is overgenomen, is: 

4 Oordeel over afwijking(en)  

In de Kaderbrief 2024 is een uiteenzetting van de aanpassing van het tarief opgenomen inclusief 

toelichting. Daarnaast bepaalt de MWB-norm in belangrijke mate de deelnemers-bijdrage. 

Deze toelichting vormt geen reden om een zienswijze in te dienen. 

 

5 Overig 

Inflatie en Cao 

OMWB indexeert op basis van de prijsindexen uit de Macro Economische Verkenningen. Echter 

op dit moment zal deze indexatie niet dekkend zijn voor de inflatie waar de OMWB in 2024 mee 

te maken zal krijgen. Naast de hoge inflatie speelt ook nog dat de Cao-onderhandelingen nog 

lopen. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend, maar zullen leiden tot een verhoging van de 

loonkosten. Ook met deze ontwikkeling kan de OMWB op dit moment in deze kaderbrief nog 

geen rekening houden.  

Deze ontwikkelingen gaan leiden tot een 1e  wijziging van de begroting van 2023. Deze 1e  
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begrotingswijziging laat de OMWB gelijk lopen met het indienen van de begroting 2024. In de 

begroting 2024 tracht de OMWB een meer realistische wijze van begroten toe te passen. 

 

 


