Victorialaan 1 | 5213 JG ’s-Hertogenbosch
(088) 743 00 00
info@odbn.nl | www.odbn.nl

Aan:
Gemeenteraad, college van Burgemeester en Wethouders
Provinciale Staten en college van Gedeputeerde Staten

Datum
23 december 2021
Bijlage(n)
1

Ons kenmerk
Z/162721
Uw kenmerk

Telefoonnummer
088 743 00 00
Registratienummer
LSL

Contactpersoon
Merijn Broeders
Onderwerp
Kadernota 2023

Geachte gemeenteraad, college van Burgemeester en Wethouders, Provinciale Staten en college van
Gedeputeerde Staten,
Bijgaand treft u de Kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) aan.
Deze Kadernota is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 22 december jl. vastgesteld.
Uw raad of Staten kunnen nu op deze Kadernota reageren. Uw reactie draagt bij aan een goede en
gedragen koers voor de ODBN.
De Kadernota 2023 is vastgesteld, een reactie is welkom vóór 4 maart 2022.
De reactieprocedure verloopt dit jaar net iets anders dan gebruikelijk. Dit komt omdat het Algemeen
Bestuur heeft ingestemd met een pilot, die er toe leidt dat de reacties van raden en staten tijdig
betrokken kunnen worden bij het opstellen van de Begroting 2023.
In eerdere jaren werd een concept-Kadernota in december vastgesteld door het Dagelijks Bestuur en
verzonden aan raden en Staten voor een reactieperiode. Deze reacties werden dan verwerkt in de
definitieve Kadernota die daardoor pas in maart kon worden vastgesteld, waarbij er nauwelijks nog tijd
was voor het verwerken van uw reacties in de concept-Begroting.
Dit jaar heeft het Algemeen Bestuur de Kadernota 2023 al in december vastgesteld. De reacties die de
raden en staten geven, zullen worden verwerkt in de concept-begroting 2023. Bij de ontwerpbegroting wordt dit jaar als bijlage een memo gevoegd, waarin duidelijk wordt gemaakt hoe de ODBN
uw reacties op de Kadernota 2023 heeft meegenomen bij het opstellen van de ontwerp-begroting.
Wij verzoeken u vriendelijk om een eventuele reactie uiterlijk 4 maart 2022 bij het Algemeen Bestuur
van de ODBN in te dienen.
Aangekondigd tarief in Kadernota 2023 zakt iets door pensioenpremie ABP
Nadat deze Kadernota 2023 door het Dagelijks Bestuur is besproken, zijn er nieuwe ontwikkelingen
geweest m.b.t. de pensioenpremie 2022 van het ABP. Het ABP heeft besloten om, in tegenstelling tot
eerdere aankondigingen, de pensioenpremies over 2022 niet te verhogen. Deze ontwikkeling is nog
niet verwerkt in deze Kadernota maar zal bij het opstellen van de concept-begroting 2023 alsnog
worden meegenomen. Dit heeft een verlagend effect op het tarief 2023.

Behoefte aan een toelichting?
Mocht er in uw raad of Staten behoefte zijn aan een toelichting op de geschetste ontwikkelingen
van 2023, dan verzorgen wij dit graag. U kunt hiervoor contact opnemen met de ODBN via
Merijn Broeders, Manager Innovatie & Ontwikkeling via info@odbn.nl of (088) 743 00 00.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze,

De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
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