Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Graag wil de CDA-Boekel-Venhorst gebruik maken van de mogelijkheid van het stellen van
vragen voorafgaand aan de Raadsvergadering van 14-12-2017
Betreft ODBN
Naar aanleiding van verontrustende berichtgeving in het Brabants Dagblad op 1 december jl
en uw memo nr 59 van 5 december jl ,waarin melding wordt gemaakt van een zorgelijke
financiële ontwikkelingen bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord, en deze over 2017
volkomen onverwacht afkoerst op een tekort van € 960.000 heeft CDA Boekel-Venhorst de
volgende vragen:
Vraag 1: De eerste Bestuursrapportage 2017, gepresenteerd vlak voor de zomervakantie,
was in lijn met de begroting en wees in niets op de problemen waarvan de ODBN nu melding
maakt. Sindsdien zijn ook geen voorwaarschuwingen ontvangen.
Vraag: Waarom is er vanuit het portefeuilleoverleg geen tussentijdse waarschuwing
afgegeven naar de deelnemende gemeenten en provincie?
Vraag 2: In de Kadernota worden de relevante ontwikkelingen voor de ODBN beschreven
Vanaf 2017 zijn een aantal aanpassingen binnen de organisatie opgestart en in 2018 verder
worden geïmplementeerd, welke verder zijn afronding krijgt in 2019
Hiermee wordt o.a. geanticipeerd op de komst van de Omgevingswet, die vanaf 2019
intensiever voorbereid dient te worden.
Vraag: Op welke wijze kan gemeente Boekel als pilot gemeente met de implementatie
van ons Omgevingsplan, vanaf start 2018 rekenen op de juiste kwalitatieve en
kwantitatieve inzet van de ODBN en op welke wijze is dit geborgd? Zijn er met de
ODBN daaromtrent bijzondere afspraken gemaakt ? zo Ja welke, zo nee, waarom nog
niet ? Vraagt dit van de Gemeente Boekel een extra financiële bijdrage?
Vraag 3: In de kadernota 2019 worden extra middelen gevraagd, naast de reguliere
budgetten, voor de voorbereiding op de Omgevingswet vanaf 2019. Andere belangrijke
ontwikkelingen, zoals verbod asbestdaken of energietransitie, worden nadrukkelijk als
verzoektaken aan de deelnemers aangeboden.
Vraag: in hoeverre is voor deze verzoektaken een inventarisatie geweest bij de
gemeenten in hoeverre zij behoefte hebben aan deze nieuwe taken en in welke mate zij
deze daadwerkelijk zullen gaan afnemen?
Vraag 4: Uit de 2e Bestuursrapportage 2017 blijkt een geprognosticeerd negatief resultaat in
2017 van € 960.000. Dit onverwacht negatief resultaat, zou m.n. veroorzaakt zijn doordat
ODBN extra personeel heeft moeten inhuren, waarmee ook meer werkzaamheden zijn
verricht. Maar omdat het gemiddeld uurtarief dat de ODBN in rekening heeft gebracht aan
haar deelnemers lag lager dan begroot, ontstond er, naast een extra kostenverhoging,
tevens een onderdekking.
Vraag: Het college doet een oproep aan alle deelnemers, met het verzoek mee te
werken en denken over een reparatieplan. Welke suggesties en aandachtspunten heeft
het college daarbij zelf ingebracht?
Vraag 5:: De ODBN heeft de concept Kadernota 2019 aangeboden voor een reactie.

In de begeleidende brief bij de Kadernota 2019 is opgenomen dat zij voor 19-1-2018 een
reactie van de gemeenten verwachten. Met deze reactietermijn is het niet mogelijk om de
reactie van de gemeente Boekel middels een raadsbesluit te versturen. Het college zal op de
kadernota 2019 reageren en u zult via een memo op de hoogte worden gebracht van de
reactie.
Vraag: Het CDA verzoekt om binnen het presidium de mogelijkheid te creëren, de raad
hierin wel te laten besluiten, over de inhoud van de reactie uit Gemeente Boekel.
Vraag 6: Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling zijn er twee opties voor dekking:
verrekening met de algemene reserve, voor zover aanwezig, of aanvullende financiering
door de deelnemers naar rato van ieders afname (=omzet) in 2017.
Vraag: In hoeverre vindt het college deze wijze van financiering ODBN nog wel
toekomstbestendig ? Zijn er andere alternatieven voor deze wijze van gemeentelijk
bijdragen die wel kosten dekkend werken?
Namens fractie CDA Boekel-Venhorst,
Maria van den Broek

