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Deze ontwikkelingen gaan leiden tot een le wijziging van de begroting van 2023. 
Deze begrotingswijziging zullen wij op de gebruikelijke wijze voorleggen aan ons 
Algemeen Bestuur ter besluitvorming. Deze 1e begrotingswijziging laten wij 
gelijk lopen met het indienen van de begroting 2024. In de begroting 2024 gaan 
wij trachten een meer realistische wijze van begroten toe te passen.

Ook u als gemeente en provincie hebt te maken met de stijgende kosten. Wij 
hechten eraan hier ook te vermelden dat, als er een compensatie plaatsvindt via 
het gemeentefonds voor de hoge inflatie, deze compensatie ook bedoeld is ter 
dekking van de hogere kosten van uw gemeenschappelijke regelingen. Wij zijn 
immers uw verlengd lokaal bestuur.

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

Bijgaand zenden wij u de Kaderbrief 2024 van de Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant, waarin wij de financiële uitgangspunten en beleidsmatige 
ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2024 weergeven. Overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 58b van de Wet gemeenschappelijke regelingen zenden wij u 
deze toe.

De Kaderbrief 2024 verdient enige nadere toelichting. Wij hebben de Kaderbrief 
2024 opgesteld conform de algemene richtlijnen die wij daar altijd voor 
gebruiken. Zo indexeren wij op basis van de prijsindexen uit de Macro 
Economische Verkenningen. Wij weten echter op dit moment al dat deze 
indexatie niet dekkend zal zijn voor de inflatie waar wij in 2023 en 2024 mee te 
maken zullen krijgen. We hebben de afgelopen periode immers een ongekend 
hoge inflatie gekend met hoge energieprijzen. 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 kunnen wij op dit moment nog geen rekening houden.
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