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:

Kadernota ODBN 2018

Samenvatting
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Dat geldt
ook voor het taakveld Milieu. Deze samenwerking is bekrachtigd in een gemeenschappelijke
regeling. Van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun kadernota 2018 tijdig in te
dienen zodat uw raad in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren
uitgangspunten van deze gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel leggen wij u de
kadernota 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord voor.
Voorgesteld besluit :
a. Kennis te nemen van de Kadernota 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord
b. De kadernota met de volgende zienswijze beantwoorden:
1. Er moet een duidelijke financiële onderbouwing bij alle onderwerpen komen;
2. Er dient in ieder geval een schatting te worden gegeven van de kosten voor elke
deelnemer;
3. De argumenten waarom niet voldaan kan worden aan de taakstellende
bezuiniging, dienen beter te worden onderbouwd.
Inleiding/probleemstelling:
De omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert namens de deelnemende gemeenten de VTHtaken op het gebied van milieu uit. In deze kadernota zijn de uitgangspunten voor de begroting
van 2018 opgenomen. De ambities en ontwikkeling van de ODBN die in 2018 worden verwacht of
noodzakelijk zijn worden hiermee vertaald in financiële kaders. De gemeenteraad kan via een
zienswijze aangegeven of zij het met deze uitgangspunten eens of oneens is.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 25 april 2013 is de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord door alle
deelnemers ondertekend.
Beoogd resultaat:
De kadernota 2018 zorgt voor duidelijkheid en inzichtelijkheid in de uitgangspunten van de ODBN.
De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijk en financiële koers van de ODBN.
Argumenten:
De kadernota ODBN 2018 is op 1 februari 2017 ontvangen. ODBN verwacht een reactie van de
gemeenteraad op uiterlijk 6 maart. De gemeenteraadsvergadering is echter op 30 maart. Een
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reactie van de gemeenteraad kan in dit geval dus niet tijdig worden aangeleverd. ODBN is hier
meerdere malen, zowel ambtelijk als bestuurlijk, op gewezen.
In de kadernota 2018 wordt amper ingegaan op de financiële kaders. Vorig jaar was de financiële
onderbouwing al zeer beperkt, dit jaar is dit zelfs nog beperkter. Deze kadernota geeft dan ook
nauwelijks een financiële koers van de ODBN voor 2018 aan.
Inhoud
De kadernota 2018 van de ODBN is een tekstueel stuk over ontwikkelingen die mogelijk van
invloed zijn op het werk van de ODBN. Er worden verschillende onderwerpen besproken, waarbij
een rol van de ODBN mogelijk financiële gevolgen heeft. Op deze financiële gevolgen wordt
echter niet ingegaan.
Zienswijze college
Een kadernota moet richting geven aan de financiële kaders van 2018. Er is echter totaal geen
zicht op welke financiële gevolgen de genoemde onderwerpen hebben. De kadernota dient
daarom voorzien te worden van een duidelijke financiële onderbouwing.
Financiële koers
Zoals hierboven ook al is opgemerkt ontbreekt elke financiële koers in dit document. De financiële
gevolgen per onderdeel zijn niet inzichtelijk gemaakt. Maar ook de financiële gevolgen per
deelnemer ontbreken. Er zijn, in tegenstelling tot voorgaande jaren, geen cijfers beschikbaar om
als deelnemer in ieder geval een schatting te maken van de te verwachten kosten in 2018.
Zienswijze college
Het college vindt dat de financiële gevolgen per onderdeel inzichtelijk moeten worden gemaakt
alsmede de financiële gevolgen per deelnemer.
Taakstellende bezuiniging van 9%
Voor 2018 moet de ODBN een taakstellende bezuiniging van 9% ten opzichte van de begroting
2014 realiseren. In de begroting van 2017 is 5% gerealiseerd. Voor de begroting van 2018 staat
nog een aanvullende bezuiniging van € 716.000,- op de planning. In de kadernota 2018 geeft
ODBN aan dat het uitvoeren van deze bezuiniging niet mogelijk is. Dit komt volgens de ODBN
met name doordat het overgrote deel uit niet beïnvloedbare jaarlijkse lasten bestaat. Zoals
huisvestingskosten, kapitaallasten en meerjarige contracten.
Zienswijze college
De onderbouwing die de ODBN geeft waarom de taakstellende bezuiniging niet kan worden
uitgevoerd, is zeer beperkt. Er moet een betere onderbouwing komen.
Adoptieadvies
Het adoptieadvies is niet op tijd ontvangen om nog mee te nemen in dit voorstel.
Financiële gevolgen en dekking:
Het is op basis van deze kadernota onmogelijk om de financiële gevolgen voor de gemeente
Boekel inzichtelijk te maken.
Risico’s:
Aan deze kadernota zitten nogal wat risico’s. Als we instemmen met deze kadernota, heeft dit in
de toekomst misschien financiële gevolgen. We zeggen nu ja tegen bepaalde onderwerpen,
waarvoor op dit moment een financiële onderbouwing ontbreekt. Als er op een later moment om
een financiële bijdrage wordt gevraagd, hebben we al ja gezegd.
Communicatie:
Niet van toepassing
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Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing
Voorstel:
a. Kennis te nemen van de Kadernota 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord
b. De kadernota met de volgende zienswijze beantwoorden:
1. Er moet een duidelijke financiële onderbouwing bij alle onderwerpen komen;
2. Er dient in ieder geval een schatting te worden gegeven van de kosten voor elke
deelnemer;
3. De argumenten waarom niet voldaan kan worden aan de taakstellende
bezuiniging, dienen beter te worden onderbouwd.
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