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Samenvatting:
De gemeente werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt ook
voor het taakveld milieu. Deze samenwerking is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). Van de gemeenschappelijke regelingen wordt
gevraagd hun kadernota 2021 tijdig in te dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld
tijdig te reageren op de te hanteren uitgangspunten. Met dit advies leggen wij de kadernota ODBN
2021 voor.
Samengevat adviseert het College de raad om een zienswijze op deze kadernota te geven. In die
zienswijze vragen wij de financiële consequenties van de kadernota 2021 inzichtelijk te maken.
Voorts vragen wij om de verdeling van de gemeentelijke bijdrage aan Samen sterk in Brabant
anders vorm te geven.
Voorgesteld besluit:
1. Kennis te nemen van de Kadernota;
2. De volgende reacties (zienswijze) naar de ODBN te zenden:
A. Maak inzichtelijk wat de ambities bij de diverse programma’s voor financiële gevolgen
hebben voor de deelnemers alvorens wij instemmen met die ambities
B. De gemeentelijke bijdrage aan het project Samen sterk in Brabant dient vanaf 2021
gebaseerd te zijn op het aantal vierkante kilometer buitengebied per gemeente
Inleiding/probleemstelling:
De omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert namens de deelnemende gemeenten taken uit
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) aangaande milieu. De
zogenoemde individuele dienstverlening. Ook voert zij regionale dienstverleningstaken uit zoals
bijvoorbeeld de collectieve taken en Samen Sterk in Brabant.
In de voorliggende kadernota 2021 zijn de ambities op dat gebied beschreven. Op zeer grove
hoofdlijnen zijn die ambities voorzien van hun financiële gevolgen.
Uw gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de ambities of middels een zienswijze aan
te geven op welke onderdelen een andere koers wordt gevraagd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In het najaar van 2019 is gesproken over de doorvoering en realisatie van een gewijzigde
GR voor de ODBN door de afsplitsing van de Afvaltaken. De gewijzigde GR ODBN is op 1
januari 2020 in werking getreden.
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Beoogd resultaat:
Het beoogde resultaat is dat ODBN inzicht geeft in haar beleidsvoornemens voor de komende
jaren en daarbij zo veel mogelijk inzichtelijk maakt wat daarvan de financiële gevolgen zijn.
De ODBN krijgt ook in 2021 weer 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.
Sinds vorig jaar is er dan ook voor gekozen de kadernota veel meer op hoofdlijnen te schrijven.
Daarmee ontstaat een goed beeld van de beleidsvoornemens van de ODBN. Wij kunnen ons daar
op hoofdlijnen in vinden. Wel stellen we vraagtekens bij de ambities van enkele regionale
dienstverleningsprogramma’s. In de kern zijn we van mening dat de focus op de basistaken
(vergunningverlening en toezicht) hoort te liggen.
Uit de kadernota 2021 blijkt een verwachte doorontwikkeling van de geplande koers die ook
beschreven was in de kadernota 2020.
Bij de zienswijze bij de kadernota 2020 heeft de gemeente Boekel gevraagd hoe de ODBN
invulling denkt te geven aan het verzoek om het kostenniveau 2021 weer op het niveau van 2018
te hebben. Dit is niet haalbaar gebleken, mede vanwege de indexering.
Het opschonen van het inrichtingenbestand zal vanaf 2021 overigens wel een positief effect
hebben op de gemeentelijke bijdrage.
De ODBN heeft vorig jaar in reactie op de zienswijze toegezegd hulp te bieden. Daarvoor zijn toen
enkele ambtelijke bijeenkomsten georganiseerd. Ook dit jaar zal dit plaatsvinden. Zo wordt 11
februari 2020 een Werkconferentie Kadernota 2021 georganiseerd voor de leden van het
Regionale Strategie Platform (RSP).
In het kader van het project Samen Sterk in Brabant geeft de ODBN aan dat de verwachte
gemeentelijke bijdrage € 10.000,- per gemeente per jaar zal worden (bijdrage 2020 is € 7.700,-).
Als reden wordt aangevoerd dat er jarenlang geen indexering heeft plaatsgevonden en dat er
door herindeling (Haaren) minder gemeentes zijn, terwijl het grondgebied hetzelfde blijft. Indien
deze wijze van bijdragen de komende jaren ongewijzigd blijft, zal de bijdrage van Boekel
aanzienlijk gaan stijgen door de herindeling in het Land van Cuijk en die van Uden en Landerd.
Terwijl het grondgebied van Boekel niet wijzigt. Nu is het al zo dat een gemeente met veel
buitengebied evenveel betaalt als een gemeente met weinig buitengebied. Deze disbalans wordt
in de toekomst alleen maar groter. Gepleit wordt daarom voor een meer evenwichtige verdeling
van de gemeentelijke bijdrage; door de bijdrage per gemeente te baseren op het aantal vierkante
kilometers buitengebied.
Keuzemogelijkheden:
U kunt instemmen zonder zienswijzen.
Financiële gevolgen en dekking:
De kadernota betreft een stuk waarin maar globaal inzicht wordt gegeven op de financiële
consequenties van de geplande (nieuwe) koers. De lasten verhogingen zijn gebaseerd op de
verwachtingen van het CPB. Uit de kadernota blijkt wel dat de lonen meer dan de standaard
indexering stijgen. Dit komt onder andere door; ander functiehuis (HR21), een realistische
inhuuropslag en het effect van de nieuwe CAO. Dat betekent, ook voor Boekel, weer een stijging
van de kosten. Bij de behandeling van de begroting 2021 van de ODBN zal duidelijk worden met
hoeveel.
Risico’s:
Relatief weinig risico’s.
Communicatie:
Uw reactie zal aan de ODBN worden medegedeeld. Vervolgens zal deze tezamen met alle
andere reacties in het AB worden besproken.
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De ODBN vraag om uw reactie voor 6 maart 2020 aan hen toe te zenden.
Uitvoering en evaluatie:
De uiteindelijke besluitvorming wordt via de gebruikelijke route aan u teruggekoppeld.
Voorstel:
1. Kennisnemen van de kadernota;
2. De volgende reacties (zienswijze) naar de ODBN te zenden:
A. Maak inzichtelijk wat de ambities bij de diverse programma’s voor financiële
gevolgen hebben voor de deelnemers alvorens wij instemmen met die ambities.
B. De gemeentelijke bijdrage aan het project Samen sterk in Brabant dient vanaf 2021
gebaseerd te zijn op het aantal vierkante kilometer buitengebied per gemeente.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen ter inzage:
Bijlagen die zijn bijgevoegd:
 Bijlage 1: Kadernota ODBN 2021;
 Bijlage 2: Adoptieadvies.
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