Het adoptiepanel van de ODBN geeft een onafhankelijk advies over P&C-gerelateerde voorstellen die
door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. In het adoptiepanel is
vertegenwoordigd: Bernheze, Den Bosch, Meierijstad, Boxmeer, Provincie Noord-Brabant
Vergaderdatum Algemeen Bestuur:

11-12-2019

Datum uitgebracht advies:

03-12-2019

Opmerkingen voorafgaand
Het adoptiepanel gaat in hoofdzaak in de kadernota 2021. We delen opmerkingen en reflecties.
Adviezen benadrukken we met een pijltje.
Kadernota 2021
Wat valt het panel op?


De ODBN krijgt te maken met veel verschillende ontwikkelingen; de deelnemers van de ODBN
dus ook. Veel van deze ontwikkelingen zijn in de kadernota nog niet of nauwelijks
gekwantificeerd en de ODBN kán deze ook nog nauwelijks kwantificeren. Voor deelnemers is dat
lastig, omdat zijn in hún kadernota of begroting willen weten waarmee zij rekening moeten
houden. Zij willen voorkomen dat ze op een later moment terug moeten naar de raad om geld bij
te vragen. Wij adviseren, als aanvulling op de voorliggende kadernota, aan:
 De ODBN om het initiatief te nemen en om met hun deelnemers samen per ontwikkeling
(voor zover mogelijk) te verduidelijken wat de omvang van de financiële gevolgen of
financiële risico’s zijn of kunnen zijn voor deelnemers;
 Individuele deelnemers én ODBN om in overleg met de ODBN individueel in gesprek te gaan
om in te schatten wat deze ontwikkelingen kunnen betekenen voor de werkprogramma’s
2021 en welke taken zij willen beleggen bij de ODBN (bijv. bodemtaken);
 Deelnemers om middelen achter de hand te houden (via een stelpost of via opname in
risicoparagraaf) bij onduidelijkheden / onzekerheden.



In de kadernota is geen uitgangspunt opgenomen over het maximale percentage
overheadpersoneel.
 Wij adviseren de ODBN om dat bij de komende begrotingen en kadernota’s inzichtelijk te
maken.



Het voorstelde uurtarief stijgt van € 97,37 naar € 101,21 (+ 3,9%). Dit is meer dan het gewogen
gemiddelde van de verwachte kostenstijging in 2021 van 2,5%. Oorzaken hiervoor zijn o.a. een
ander functiehuis (HR21), een realistische inhuuropslag en het effect van de nieuwe CAO. (zie
p.35)

Overig
Een overweging die niet gaat over de kadernota 2021 van de ODBN, maar wel aan de orde is voor
gemeenten: met het in werking treden van de omgevingswet (2021) kunnen gemeenten leges gaan
heffen over milieuvergunningen.
De komst van de omgevingswet betekent voor bevoegde gezagen ook extra kosten, zeker incidenteel
maar ook structureel. Het Rijk vergoedt deze kosten niet maar bevoegde gezagen mogen dus wel
milieuleges heffen. Tot de komst van de omgevingswet is dat niet toegestaan.
 Als gemeenten hiertoe overgaan, betekent dit een extra inkomstenbron. Deze kan (deels) ook
worden ingezet voor het VTH-domein.
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Bezetting adoptie-panel
Het adoptie-panel bestaat uit diverse mensen met een financiële en/of VTH-achtergrond:
- Bernheze: Anthony Bouwmans (a.bouwmans@bernheze.org)
- Meierijstad: John Vlemminx (jvlemminx@meierijstad.nl), William van Breugel
(WvanBreugel@meierijstad.nl)
- Den Bosch: Edwin Dovern (e.dovern@s-hertogenbosch.nl)
- Cuijk, Grave, Mill: Anja Dreesen: Anja Dreesen (anja.dreesen@cgm.nl):
- Boxmeer: Jorrit Hendriks (jhendriks2@boxmeer.nl)
- Provincie Noord-Brabant: voorzitter Emiel Broere (ebroere@brabant.nl)
Vragen / opmerkingen? Neem gerust contact op met Emiel Broere.
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