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Geachte raad- en burgerleden,
Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 23 januari 2018 heeft u kennis genomen van de
kadernota 2019 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (hierna ODBN). U heeft besloten om
niet akkoord te gaan met de Kadernota 2019 en deze met de volgende zienswijze te
beantwoorden:
1. De ODBN moet de focus leggen op het op orde brengen van de (financiële) basis en het
uitvoeren van de basistaken
2. De ontwikkelingen en wensen zoals geformuleerd in de kadernota 2019 moeten kritisch
worden bekeken. Wat kan worden uitgesteld, moet worden uitgesteld
3. De plannen inzake andere huisvesting moeten voorlopig worden uitgesteld.
4. Het hoofdstuk over de financiën uit de Kadernota 2019 halen
ODBN heeft verschillende reacties ontvangen en verwerkt in een reactienota. Deze reactienota
is als bijlage bij deze memo gevoegd. Als reactie op de zienswijze van de gemeenteraad van
Boekel reageert de ODBN als volgt:
1. De focus ligt nadrukkelijk op het op orde brengen van de basis. Gelet hierop wordt een
financiële review uitgevoerd en zullen voorstellen worden gedaan voor een gezonde en
robuuste financiële basis. Investeringen in ICT-systemen vinden verantwoord plaats: zo
moeten zij een bijdrage leveren aan het op orde brengen van de basis, wordt er waar
mogelijk samengewerkt met andere partijen en wordt gebruik gemaakt van beproefde
oplossingen. De taken worden in opdracht van de deelnemers uitgevoerd. Dit betreffen
in ieder geval de basistaken, omdat dat wettelijk verplicht is. Op grond van de
Gemeenschappelijke Regeling dragen deelnemers ook verzoektaken op, die door de
ODBN adequaat uitgevoerd moeten worden. Daarbij wordt gestreefd naar effectieve en
efficiënte taakuitvoering met oog voor innovatie.
2. De ontwikkelingen binnen het werkveld van de ODBN zijn realistisch beschreven. De
beschreven activiteiten om daar op voor te bereiden zijn terughoudend ingevuld. De
uitvoering van werkzaamheden ter voorbereiding op de ontwikkelingen zullen kritisch
worden gevolgd en zo nodig worden bijgesteld.
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3. Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 13 december 2017 met ruime
meerderheid een Programma van Eisen vastgesteld om de zoektocht naar een
geschikte locatie in gang te zetten. Het Algemeen Bestuur onderkent daarmee het
belang om toe te werken naar één locatie voor huisvesting van de ODBN.
4. Het hoofdstuk Financiën is van belang om de financiële kaders te bepalen voor het
opstellen van de ontwerp begroting. Daarnaast geeft het voor de deelnemers inzicht in
de te verwachten financiële effecten, die zij kunnen gebruiken in de eigen P+C cyclus.
De kadernota 2019 is door het Algemeen Bestuur van de ODBN op 11 april 2018 gewijzigd
vastgesteld. De wijziging heeft betrekking op enkele tekstuele aanpassingen.
Wethouder van de Loo heeft tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur ingestemd met
de vaststelling van de Kadernota 2019, met nadrukkelijke voorwaarde dat de punten uit de
financiële review serieus worden uitgevoerd.
Financiële review
De financiële review gaat met name in op het geprognosticeerd negatieve resultaat van bijna 1
miljoen in 2017 en hoe dit is ontstaan en welke knelpunten hier ten grondslag aan liggen. Op
basis van deze review worden onderstaande aanbevelingen gedaan:
1. Breng duidelijke prioritering aan in ontwikkelingen en ambities op basis van een
consistent meerjarig ontwikkelingsplan.
2. Investeer in de organisatie en zet in op het werven van vast personeel.
3. Leef de gemaakte afspraken in de Dienstverleningsovereenkomst omtrent
werkprogramma’s en bekostiging tussen de deelnemers en ODBN na.
4. Pas de Gemeenschappelijke Regeling op onvolkomenheden aan.
5. Verbind het primaire proces met de financiën.
6. Bereken de kostprijs en bouw kostprijsdekkende tarieven op.
7. Zet de verbetertrajecten in het kader van bedrijfsvoering binnen de organisatie ODBN
verder door.
8. Verbeter de adviesrol van de ODBN.
9. Zorg voor doorontwikkeling P&C-producten ODBN.
De zienswijze vanuit de gemeenteraad had onder andere betrekking op het op orde brengen
van de basis en het kritisch bekijken van de ontwikkelingen voor de toekomst. De
aanbevelingen uit de financiële review sluiten hier goed bij aan.
Zodra de begroting voor 2019 wordt vrijgegeven voor zienswijze zullen we u als gemeenteraad
de begroting ODBN 2019 voorleggen.

Bijlagen
- Vastegestelde Kadernota 2019
- Reactienota ODBN
- Review (financiële) knelpunten ODBN
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