tb-g | 52L3 JG 's-Hertogenbosch
Gildekamp 8 | 5431 SP Cuijk
Postbus 88 | 5430 AB Cuijk
(048s) -338 300
Victorialaan

s¿

info@odbn.nl I www.odbn.nl

ngsdienst Brabant Noord

GEMEENT E BOXMEER
Aan de gemeente Boxmeer
T.a.v. de gemeenteraad
Postbus 450
5830 AL BOXMEER

reg.nr.:

rnsek.: 05 MEI ZAI

GRIFFIE

Afd
Kopie

-

Ontv

I MEt 20t7
e.-"

Actie:
Datum
4 mei 20L7
Bijlage(n)

t

Ons kenmerk
z/044043
Uw kenmerk

Geachte gemeenteraad

Telefoonnummer
(048s) -338 317
Registratienummer
r8s1,42/RDA

Q*aZ

-D

f

Contactpersoon
Dhr. M. Martens

Onderwerp
Reacties concept Kadernota 20L8
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Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen informeert de ODBN u over de algemene

financiële en beleidsmatige kaders. Om u bij de voorbereiding te betrekken heeft de ODBN op 3L
januari 20L7 de concept - Kadernota 2018 aan u toegezonden. Door het adoptiepanel is een advies
geschreven voor de deelnemers bij deze concept- Kadernota 201-8. Het advies van het adoptiepanel
is behandeld door het Dagelijks Bestuur in zijn vergadering van L5 maart 2OI7.De reacties van de
deelnemers waren op dat moment niet beschikbaar.
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om de Kadernota 2018 ongewijzigd ter vaststelling aan te
bieden aan het Algemeen Bestuur, onder voorbehoud van de beantwoording van de nog te
ontvangen reacties. Het Algemeen Bestuur heeft op 5 april 20L7 besloten om de Kadernota 2018
ongewijzigd vast te stellen.
De van de deelnemers ontvangen reacties bij de concept kadernota 2018 zijn in de bijlage
samengevat en voorzien van een antwoord. Kortheidshalve verwijzen wij u hiernaar.

Diverse reacties bij de kadernota zijn inmiddels verwerkt in de ontwerp - begroting 2O18, die op 20
april aan de colleges, gemeenteraden en provinciale staten is gezonden met het bieden van
gelegenheid om uiterlijk 7 juli 2OI7 zienswijze kenbaar te maken.
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Wij vertrouwen er op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze,

De heerJ.A.J. Lenssen,

Directeur Omgevingsdienst

Bijlage(n)
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ARCHIEFEXEMPLAAR
Reacties (zo nodig samengevat) op concept Kadernota 2018
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Advies Adoptiepanel:
L. De geschetste ontwikkelingen zijn relevant, zij het niet voor alle deelnemers in gelijke mate.
De financiële gevolgen zijn in de Kadernota niet opgenomen, ook niet globaal. De verwachting
is dat dit in de Begroting 20L8 verder zal zijn uitgewerkt.
Standpunt ODBN: De geschetste ontwikkelingen zijn relevant voor de ODBN. De deelnemers
hebben ieder op een eigen manier hier mee te maken. De financiële gevolgen zijn op dit moment
nog niet goed in te schatten. Diverse wetgev¡ng is nog steeds in ontwikkeling en bovendien is niet
helder hoe de deelnemers in hun beleid hiermee omgaan. Hierdoor zijn de financiële gevolgen
voor de ODBN op dit moment slecht in te schatten. Naar verwachting wordt het beeld in de loop

van20t7 scherper.

2.

De ODBN motiveert waarom de laatste tranche van bezuinigingen nauwelîjks gerealiseerd kan
worden. Het adoptiepanelvindt de motivatie voor de (beperkte) bezuinigingsmogelijkheden
redelijk.

Standpunt ODBN: De mogelijkheden voor verdere bezuinigingen zijn zeer beperkt. De
bedrijfsvoering is gericht op efficiencyverbetering. Dit wordt zo mogelijk vertaald naar verlaging
van uitgaven door de deelnemers.

3.

De effecten van de 1" wijziging van de Begroting 2OL7 zijn al opgenomen in de Kadernota
2018. Niet alle effecten zijn echter structureel van aard. ln de Kadernota 2018 dient helder
gemaakt te worden welke effecten incidenteel en welke structureel zijn. Daarbij kan vooral
aan de verlaging van de bijdrage voor VVGB taken worden gedacht. Dit levert voor diverse
deelnemers een neerwaartse bijstelling van hun opdrachtwaarde op.

Standpunt ODBN: Wij onderschrijven het advies van het adoptiepanel om in de begroting een
duidelijk onderscheid te maken tussen de structurele en incidentele lasten. Dit is overigens ook
wettelijk voorgeschreven in het BBV. De deelnemers zijn inmiddels, ieder afzonderlijk,
geïnformeerd over de effecten van de verlaging van de bijdrage voor VVGB taken.

4.

ln de Kadernota 2018 wordt onderzoek naar huisvesting op l- locatie aangekondigd. Naast
inhoudelijke motieven wordt hiermee ook een structurele kostenbesparing verwacht. Het
adoptiepanel ziet vooralsnog geen bezwaren tegen het uitvoeren van nader onderzoek.

Stondpunt ODBN: Voor het nader in beeld brengen van een programma van eisen wordt een
extern adviseur betrokken. Op basis van objectieve criteria kan vervolgens een locatiekeuze
plaatsvinden. ledere stap zal bestuurlijk worden voorgelegd, waarbij de financiële gevolgen steeds
scherp in beeld zullen komen.

5.

Het adoptiepanel ondersteunt van harte het initiatief in de Kadernota 20L8 om twee
bestuursrapportages per jaar op te stellen ter verbetering van de (financiële) sturing van de
ODBN.

Stondpunt ODBN: ln de P+C cyclus wordt jaarlijks al gewerkt met een kadernota, begroting en
jaarrekening voor de bestuurlijke sturing. Door toevoeging van twee bestuursrapportages wordt
de transparantie en ruimte voor sturing door het bestuur vergroot.
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L. Gemeente Bernheze:
Reactie gemeenterdad (ingekomen 29 moort 2017):
L. Wij gaan akkoord met de (beperkte) bezuinigingsmogelijkheden. Zeker ook omdat de dienst
aangeeft om "er alles aan te doen" om, ook de komende jaren, iedere mogelijke
efficiencyverbetering door te voeren en dit te vertalen in verlaging van onze uitgaven budgetten
2. Wij verzoeken om in de definitieve Kadernota 201-8 inzichtelijk te maken welke effecten uit de
Begrotingswijziging 2OL7 een incidenteel danwel een structureel karakter hebben.
3. Wij hebben geen bezwaar tegen de plannen om onderzoek te doen naar de meest optimale
huisvesting van de ODBN.
4. ln de Begroting 2018 moeten de kosten van de geschetste ontwikkelingen inzichtelijk gemaakt
worden.
Standpunt ODBN:
1'. De mogelijkheden voor verdere bezuinigingen zijn inderdaad zeer beperkt. De bedrijfsvoering is
gericht op efficiencyverbetering. Dit wordt zo mogelijk vertaald naar verlaging van uitgaven door
de deelnemers.

2.
3.

4.

Wij onderschrijven de reactie om ín de begroting een duidelijk onderscheid te maken tussen de
structurele en íncidentele lasten. Dit is overigens ook wettelijk voorgeschreven in het BBV.
Voor het nader in beeld brengen van een programma van eisen wordt een extern adviseur
betrokken. Op basis van objectieve criteria kan vervolgens een locatiekeuze plaatsvinden. ledere
stap zal bestuurlijk worden voorgelegd, waarbij de financiële gevolgen steeds scherper in beeld
zullen komen.
De financiële gevolgen van de genoemde ontwikkelingen zijn op dit moment nog niet goed in
te schatten. Diverse wetgeving is nog steeds in ontwikkeling en bovendien is niet helder hoe
de deelnemers in hun beleid hiermee omgaan, zodat de fínanciële gevolgen voor de ODBN op
dit moment slecht zijn ín te schatten. Naar verwachting wordt het beeld in de loop van2OtT
scherp.

2.

Gemeente Boekel:

Reoctie gemeenteraod (ingekomen 3 opril 2077):
De gemeenteraad gaat niet akkoord met de Kadernota en roept de ODBN dringend op om:
L. Met een begroting 2018 te komen, die
- een duidelijke financiële onderbouwing bij alle onderwerpen bevat;
- een opgave geeft van de kosten voor elke deelnemer;
2. Dusdanige efficiency - maatregelen te treffen en zodanige slimme oplossingen in te zetten dat
wel voldaan wordt aan de taakstellen de bezuiniging van in totaal 9%;
3. Zich te houden aan de data zoals vastgesteld in het afstemmingsproces tussen gemeenten en
gemeenscha ppelijke regleing in Bra bant-Noord.

Standpunt ODBN:
1'. - De financiële gevolgen van de genoemde ontwikkelíngen zijn op dit moment nog niet goed
in te schatten. Diverse wetgeving is nog steeds in ontwikkeling en bovendien is niet helder
hoe de deelnemers in hun beleid hiermee omgaan, zodat de financiële gevolgen voor de
ODBN op dit moment slecht zíjn in te schatten. Naar verwachting wordt het beeld in de loop
van 2017 scherp.
- Op basis van de informatie in de Kadernota 2018 kan het gewogen gemiddelde loon
prijs compensatie worden berekend zijnde O,96%. De deelnemer kan dit percentage

2.

-

en

gebruiken om de eigen bijdrage te berekenen. ln de ontwerp - begroting 2018, die medio
april aan de deelnemers zal worden toegezonden voor zienswijzen, wordt dit verder
uitgewerkt.
Zoals in de kadernota aangegeven zijn de mogelijkheden voorverdere bezuinigingen zeer
beperkt. Ook is aangegeven waarom. Hierover zijn sinds het opstellen van de concept Kadernota
geen nieuwe inzichten. De bedrijfsvoering is en blijft gericht op efficiencyverbetering. Dit wordt
zo mogelijk vertaald naar verlaging van uitgaven voor de deelnemers.
2

3.

De ODBN volgt de wettelijke kaders en de planning volgens de adoptieregeling. De ODBN
probeert er alles aan te doen om diverse mogelijkheden van reageren op de Kadernota toe te
passen, zoals het meenemen van concept reacties en ook het inbrengen van de mondelinge
reactie in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Aansluitend zal de raad nog in de
gelegenheid worden gesteld om een zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerp begroting 2018
Voor de planning volgend jaar treedt de ODBN in overleg met de gemeente Oss, regievoerder
van het adoptieproces, om tot een betere planning te komen voor alle part¡jen.

3.

Gemeente Boxmeer:

Reoctie gemeenterood (ingekomen 27 moort 2017):
L. Degemeenteraad verwacht dat de ODBN de komende jaren aansluit bij het proces van aanbieden
van stukken zoals die in de regio Noordoost Brabant tussen de gemeenten en de
gemeenschappelijke regelingen isafgesproken. De termijnen die in het kader van die
adoptieregeling zijn gesteld dienen ook door de ODBN in acht te worden genomen.
2. De gemeenteraad gaat niet akkoord met het niet realiseren van de bezuinigingsopdracht. De
gemeenteraad kan de redenatie van de ODBN hiervoor niet volgen. Uitgestelde bezuinigingen
mogen niet tot afstel worden gepromoveerd zonder dat daarvoor een zeer harde noodzaak kan
worden aangevoerd.
3. Het college verzoekt om het karakter (structureel of incidenteel) van de effecten van de
begrotingswijzigi ng 201-7 inzichtel ijk te ma ken.

Stondpunt ODBN:
L. De ODBN volgt de wettelijke kaders en de planning volgens de adoptieregeling. De ODBN
probeert er alles aan te doen om diverse mogelijkheden van reageren op de Kadernota toe te
passen, zoals het meenemen van concept reacties en ook het inbrengen van de mondelinge
reactie in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Aansluitend zal de raad nog in de
gelegenheid worden gesteld om een zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerp begroting 2018.
Voor de planning volgend jaar treedt de ODBN in overleg met de gemeente Oss, regievoerder
van het adoptieproces, om tot een betere planning te komen voor alle partijen.
2. De mogelijkheden voor verdere bezuinigingen zijn zeer beperkt. De bedrijfsvoering is gericht op
efficiencyverbetering. Dit wordt zo mogelijk vertaald naar verlaging van uitgaven door de
deelnemers.
3. Wij onderschrijven de reactie van het college om in de begroting een duidelijk onderscheid te
maken tussen de structurele en incidentele lasten. Dit is overigens ook wettelijk voorgeschreven
in het BBV.

4.

Gemeente Boxtel:

Reactie gemeenterood (vergadering 14 moort 2077):
1. Er wordt zorg en aandacht gevraagd voor de financiële ontwikkeling in het meerjarenperspectief.
Dit aspect blijft onderbelicht in de Kadernota ODBN 20L8, waardoor dit een financiële
onzekerheid voor de deelnemers met zich kan meebrengen. Dit ook in relatie tot het
waarschijnlijk niet realiseren van de taakstellende bezuiniging.

Stondpunt ODBN:
1.. Het inzicht in het meerjarenperspectief zal in de ontwerp begroting nader worden uitgewerkt.
Naar verwachting zal de ontwerp begroting 2018 medio april2OtT gereed zijn voor
verzending aan de deelnemers in het kader van de zienswijzentermijn.

5. Gemeente Cu¡jk:
reoctie gemeenterood (ingekomen 27 april 2017):
7. De kadernota biedt geen inhoudelijk financiële informatie aan en is daarom feitelijk geen
Kadernota. Het stelt de raad niet in staat om de Cuijkse begroting op dit onderwerp goed op te
stellen.
3

2.

De raad spreekt opníeuw zijn teleurstelling uit en roept de ODBN op om zo spoedig mogelijk
verbeteringen door te voeren in de planning - en controlcyclus en de daaraan gekoppelde

stukken.

3.

De raad verzoekt de directie om voor L mei 2017 schriftelijk te reageren op de zienswijze.
Wanneer de schriftelijke reactie van de directie daartoe aanleiding geeft wordt de directie van de
ODBN door de gemeenteraad uitgenodigd om één en ander te komen toelichten in de

raadsvergadering.

Stondpunt ODBN:
7. De vertaling in meer concrete cijfers vindt plaats in de ontwerp begroting 2018. Deze is op 20
april2OLT verzonden aan de deelnemers in het kader van de zienswijzentermijn.
2. De ODBN volgt de wettelijke kaders en de planning volgens de adoptieregeling. De ODBN
probeert er alles aan te doen om diverse mogelijkheden van reageren op de Kadernota toe te
passen, zoals het meenemen van concept reacties en ook het inbrengen van de mondelinge
reactie in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Aansluitend zal de raad nog in de
gelegenheid worden gesteld om een zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerp begroting 20L8.
Voor de planning volgend jaar treedt de ODBN in overleg met de gemeente Oss, regievoerder
van het adoptieproces, om tot een betere planning te komen voor alle partijen.
3. De directie is altijd gaarne bereid om in de gemeenteraad te spreken over onderwerpen die de
ODBN aangaan.

6.

Gemeente Grave:
Reactie gemeenterood (vergodering 28 moaft 2017):
De gemeenteraad geeft een positieve reactie op de Kadernota 2018
Støndpunt ODBN:
De ODBN dankt de gemeente Grave voor de posítieve reactie.

7. Gemeente Haaren:
Reactie gemeenterood (vergadering 23 moqft 2077):
t. - Het college constateert dat in de begroting 2017 werd aangegeven dat met de deelnemers
meerdere efficiencymaatregelen worden uitgewerkt om te komen tot de 9%bezuiniging. ln de
Kadernota 2018 wordt aangegekondigd dat de bezuiniging van 4%in2Ot8 waarschijnlijk niet
wordt gerealíseerd.
- Het budget voor het plan van aanpak om de bezuiniging te realiseren wordt in de
begrotingswijziging echter nog steeds ingezet.
- Het college betreurt het dat de herziening begroting 2OL7 niet aan de raden voor zienswijzen
had moeten worden voorgelegd vanwege de impact.
2. Het college geeft aan dat de raad het beeld heeft dat de ODBN de bedrijfsvoeríng niet onder
controle heeft.
3. Het college geeft aan dat door de zeer krappe planning het adoptieadvíes vertraging heeft
opgelopen waardoor het niet kon worden gebruikt als basis voor adviezen bij de individuele
deelnemers. Daarnaast kan het college slechts een concept reactie geven en kan de reactie van
de gemeenteraad pas mondeling ter vergadering van het Algemeen Bestuur ingebracht worden.
Het college verzoekt het DB om zich te conformeren aan de afspraken in de adoptieregeling.
4. Het college onderschrijft de insteek 'van opdrachtnemer naar dienstverlener'met bijbehorende
ontwikkelingen. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt aandacht gevraagd voor de consequenties voor
de begroting2OTS van controles van veehouderijen, zoals door de provincie in gang gezet.
5. Vooralsnog staat het college op het standpunt dat de bezuiniging in 2018 gerealiseerd dient te
worden.
6. Het college adviseert de gemeenteraad om de directíe uit te nodigen voor een toelichting over
de bedrijfsvoering van de ODBN.
Standpunt ODBN:

4

t.

2.

3.

4.
5.

- Zoals in de kadernota aangegeven zijn de mogelijkheden voor verdere bezuinigingen zeer

beperkt. Ook is aangegeven waarom. Hierover zijn sinds het opstellen van de concept Kadernota
geen nieuwe inzichten. De bedrijfsvoering is en blijft gericht op efficiencyverbetering. Dit wordt
zo mogelijk vertaald naar verlaging van uitgaven voor de deelnemers.
- Het plan van aanpak was niet zo zeer gericht op het realiseren van de bezuinigingstaakstelling
maar meer gericht op de doorontwikkeling van de organisatie.
- Door het Algemeen Bestuur zijn er nadrukkelijk argumenten besproken om in het kader van de
L" wijziging begroting 2OL7 at te zien van een procedure van zienswijzen bij de gemeenteraad.
De organisatie is in ontwikkeling. Daarbij wordt hard gewerkt om de inhoudelijke taakuitvoering
te realiseren. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering. Het
Dagelijks Bestuur en de directie zijn gaarne bereid om de ontwikkeling van de ODBN bij de
gemeenteraad toe te lichten.
De ODBN volgt de wettelijke kaders en de planning volgens de adoptieregeling. De ODBN
probeert er alles aan te doen om diverse mogelijkheden van reageren op de Kadernota toe te
passen, zoals het meenemen van concept reacties en ook het inbrengen van de mondelinge
reactie in de vergadering van het Algemeen Bestuur. Aansluítend zal de raad nog in de
gelegenheid worden gesteld om een zienswijze kenbaar te maken bij de ontwerp begroting 2018.
Voor de planning volgend jaar treedt de ODBN in overleg met de gemeente Oss, regievoerder
van het adoptieproces, om tot een betere planning te komen voor alle partijen.
Het Dagelijks Bestuur dankt het college voor de steun bij de ingezette koers voor inhoudelijke
ontwikkeling van de ODBN. ln de begroting 2018 zal de invloed van speciale projecten voor
controle van veehouderijen zo veel mogelijk worden betrokken.
De mogelijkheden voor verdere bezuinigingen zijn zeer beperkt. De bedrijfsvoering is gericht op
efficiencyverbetering. Dit wordt zo mogelijk vertaald naar verlaging van uitgaven voor de
deelnemers.

6.

De directie is altijd gaarne bereid om in de gemeenteraad te spreken over onderwerpen die de
ODBN aangaan. De ODBN heeft dan ook graag invulling gegeven aan eerdere uitnodigingen van
de gemeenteraad van Haaren. De uitnodiging wordt met belangstelling tegemoet gezien.

8.

Gemeente s'-Hertogenbosch:

Reoctie college (ingekomen 75 moart 2077, ter behondeling gemeenterdad 9 mei 20L7):
L. Het college erkent de relevantie van de geschetste ontwikkelingen in de kadernota, zij het dat
deze niet voor alle deelnemers in gelijke mate gelden. Het college verzoekt om de financiële
gevolgen, eventueel globaal, in kaart te brengen. Het college stelt daarbij ook de vraag of de
aandacht voor beleid als een taak voor de ODBN dient te worden gezien.
2. Het college acht de motivatie redelijk waarmee de ODBN aangeeft dat
bezuinigingsmogelijkheden zeer beperkt zijn. Daarbij stelt het college dat bezuinigingen geen
doel op zich zijn, maar een gevolg van gezamenlijk vastgestelde doelstellingen. Het college vraagt
aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van afnemende omzet en houdt vast aan de
bezuinigingstaakstelling. Vermindering van omzet is voor de ODBN weliswaar geen bezuiniging,
maar uit het perspectief van een deelnemer kan welgeld worden bespaard indien minder

iensten worden afgenomen.
3. De omzetdaling als gevolg van de verlaging van de 'VVGB bijdrage' is weliswaar geen bezuiniging,
maar kan wel een financieel gunstig effect hebben voor de betreffende deelnemers. Dit is een
belangrijke wijziging ten opzichte van de begroting 20L7. Het college verzoekt om inzichtelijk te
maken welke structurele en incidentele effecten voortvloeien uit de 1-" wijziging begroting 2017.
4. Het college ziet vooralsnog geen bezwaren tegen de plannen om verandering van huisvesting
nader te onderzoeken.
5. Het college ondersteunt het initiatief om vanaf 2017 twee bestuursrapportages (voorjaarsnota
en najaarsnota) op te stellen.
Standpunt ODBN:
d
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L.

2.
3.
4.

5.

Het Dagelijks Bestuur kan op dit moment voor de aangegeven ontwikkelingen geen reële raming
van extra investeringen aangeven. Bij de bestuursrapportage zal bekeken worden of
investeringen begroot kunnen worden. Dit zal via een begrotingswijziging worden voorgelegd. De
ODBN is overigens van mening dat beleid primair een zaak is van de deelnemers.
Het Dagelijks Bestuur erkent de redenering van het college.
Wij onderschrijven de reactie van het college om in de begroting een duidelíjk onderscheid te
maken tussen de structurele en incidentele lasten. Dit is overigens ook wettelijk voorgeschreven

in het BBV.
Voor het nader in beeld brengen van een programma van eisen wordt een extern advíseur
betrokken. Op basis van objectieve criteria kan vervolgens een locatiekeuze plaatsvinden. ledere
stap zal bestuurlijk worden voorgelegd, waarbij de financiële gevolgen steeds scherper in beeld
zullen komen.
ln de P+C cyclus wordt jaarlijks al gewerkt met een kadernota, begroting en jaarrekening voor de
bestuurlijke sturing. De toevoeging van twee bestuursrapportages beoogt de transparantie en
ruimte voor sturing door het bestuur te vergroten.

9.

Gemeente tanderd:

Reoctie college (ingekomen 9 moart 20L7) (bevestigd door gemeenteroad in vergadering 76 modrt

2017):

1'.

Het college vraagt om concreet aan te geven welke efficiency verbeteringen doorgevoerd
kunnen worden. Dit naar aanleiding van de opmerking dat de bezuiniging van 4%o waarschijnlijk
niet gerealiseerd kan worden. Welke budgetten zijn wel te beïnvloeden? Vorig jaar is aangegeven

dat het ziekteverzuimpercentage van 4,9Yo naar 4To teruggebracht kon worden. ls dat inmiddels
gerealiseerd of zit hier nog ruimte ín?
2. De Kadernota geeft in grote lijnen voldoende informatie. Het college vraagt om inzicht te geven
in de bedragen20LT-2OL8 per gemeente en de opbouw daarvan.
3. Het college vraagt om inzicht ín het meerjarig verloop van reserves en voorzieningen.
4. Het college verzoekt om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de inzet van VVGB gelden
voor de jaren 2016, 2017 en 2O18.
Stondpunt ODBN:
L. Zoals in de kadernota aangegeven zijn de mogelijkheden voor verdere bezuinigingen zeer
beperkt. Ook is aangegeven waarom. Hierover zijn sinds het opstellen van de concept Kadernota
geen nieuwe inzichten. De bedrijfsvoering is en blijft gericht op efficiencyverbetering. Dit wordt
zo mogelijk vertaald naar verlaging van uitgaven voor de deelnemers.
ln 2076 heeft het ziekteverzuim zich negatief ontwikkeld, in de begrotingswijzigin g2O!7 is er
bovennormatief 5.000 uur opgenomen voor dit hogere ziekteverzuím. Het plan van aanpak
ziekteverzuim, opgesteld met onze bedrijfsarts, is er op gericht dit ziekte verzuim weer tot
normale proporties terug te brengen.
2. Op basis van de informatie in de Kadernota 20L8 kan het gewogen gemiddelde loon - en prijs
compensatie worden berekend zijnde 0,96 yo. De deelnemer kan dit percentage gebruiken om de
eigen bíjdrage te berekenen. ln de ontwerp - begroting 20L8, die medio april aan de deelnemers
zal worden toegezonden voor zienswijzen, wordt dit verder uitgewerkt.
3. Dit inzicht zal worden verstrekt in de begroting 20L8. Daarnaast wordt er momenteel gewerkt
aan een actualisering van de nota reseryes en voorzieningen.
4. Naar aanleiding van de besluitvorming van het Algemeen Bestuur op 15 febru ari 2OL7 inzake de
VVGB budgetten is een brief aan iedere deelnemer verzonden. Hierin worden de concrete
gevolgen voor iedere deelnemer aangegeven.
10. Gemeente Meierijstad
Reoctie college (ingekomen 73 april2077, ter informotie bij gemeenterdad
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mei 2017)

Het college neemt kennis van de 'Kadernota 2018 gemeenschappelijke regeling ODBN' en geleid
de Kadernota 20L8 zonder zienswijzen met een raadsinformatiebrief door naar de gemeenteraad
als ingezonden stuk voor de raadsvergadering van t6 mei2017.

Stondpunt ODBN:
Niet van toepassing

11. Gemeente M¡llen Sint Hubert:
Reoctie gemeenterood (vergadering 76 maaft 2077, ingekomen besluit 20 maart 2077):
De eerder afgesproken bezu i nigingstaa kstel ling moet wo rden gerea iseerd.
I

Standpunt ODBN:
Zoals in de kadernota aangegeven zijn de mogelijkheden voor verdere bezuinigingen zeer
beperkt. Ook is aangegeven waarom. Hierover zijn sinds het opstellen van de concept Kadernota
geen nieuwe inzichten. De bedrijfsvoering is en blijft gericht op efficiencyverbetering. Dit wordt
zo mogelijk vertaald naar verlaging van uitgaven voor de deelnemers.
12. Provincie Noord - Brabant:
heeft een reactie aan PS gegeven, maar niet formeel bij de ODBN ingebracht. Aangezien het
een openbaar stuk betreft is het ter vergadering van het AB op 5 april 2Ot7 ter informatie
ingebracht. Gelet daarop is de statenmededeling als bijlage bij deze notitie gevoegd.
GS

13. Gemeente Oss:
Reoctie gemeenterood (ingekomen 20 opril 2017):
1. De gemeenteraad heeft besloten om een positieve zienswijze uit te brengen op de kadernota

20L8.
De gemeenteraad vraagt aandacht voor het uitwerken van een nieuw verdienmodel. De
gemeenteraad vindt het belangrijk dat er een nieuw verdienmodel komt dat bijdraagt aan het
ontzorgen van de deelnemers en een efficiëntere en regiobrede werkwijze.
3. De gemeenteraad vraagt aandacht voor het oppakken van de achterstand in de uitvoering van
taken. ln de uitvoering van de basis - en verzoektaken constateert de gemeenteraad een forse
achterstand bij de controles. De gemeenteraad vraagtom aan te geven op welke wijze de ODBN
een betrouwbare uitvoering wil waarmaken.
Stondpunt ODBN:
L De ODBN dankt de gemeente Oss voor de positieve reactie.
2. De ODBN werkt aan de voorbereiding van een nieuw verrekenmodel. ln april / mei zal in
bilateraal overleg met alle AB leden onder andere hierover worden gesproken.
3. De ODBN geeft prioriteit aan de uitvoering van het werkprogramma. Om achterstanden in te
halen wordt extra menskracht ingezet. ln goed overleg met de gemeente wordt gewerkt aan een
zorgvuldige uitvoering van het werkprogramma.

2.

14. Gemeente Sint Anthonis:
Reoctie gemeenterood (ingekomen 30 moort 2077):
1. lnstemmen met de kadernota 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) met als
aantekening dat wordt vastgehouden aan de 4% bezuinigingsopdracht welke nog moet worden
gerealiseerd;
2. De Bestuurscommissie Afualinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) te verzoeken om bij het
opstellen van de begroting 2018 in de meerjarenraming rekening te houden met een lagere
vergoeding voor kunststofuerpakkingsafual;
3. Kennis te nemen van de risico's in de deelbegroting BCA van de verwerkingskosten en de
vergoeding voor kunststofuerpakkingsafual;
4. Voor het overige ten aanzien van de Beleidsvoornemens en financiële analyse 2018 van de BCA
een positieve zienswijze af te geven.
Stondpunt ODBN:
7

1'.

2.
3.
4.

De ODBN dankt de gemeente s¡nt Anthonis voor de reactie op de kadernota
ln de meerjarenbegroting van de BCA is hiermee rekening gehouden.

Niet van toepassing.
De BCA dankt de gemeente sint Anthonis voor de reactie op de kadernota.

15. Gemeente Sint Michielsgestel:
Reoctie college (ingekomen 24 februari 2077, bevestigd in vergadering gemeenteroad 9 moort 2077):
L. Het college vraagt zorg en aandacht voor de financiële ontw¡kkeling in het meerjarenperspectief,
omdat dit aspect onderbelicht blijft in de Kadernota 2018. Dit aspect kan financiële onzekerheid
met zich meebrengen voor de deelnemers, mede in het licht van het waarschijnlijk niet
realiseren van de taakstellende bezuiniging. Het college verzoekt om dit punt nader te

verduidelijken.
Stondpunt ODBN:
L. Het meerjarenperspectíef zal nadrukkelijk aandacht krijgen in de ontwerp - begroting 2018. Deze
zal, conform planning, medio april aan de deelnemers worden toegezonden in het kader van een
term ijn voor zienswijzen.
16. Gemeente Uden:
Reoctie gemeenteroad (ingekomen 29 maort 20L7, vergodering 30 maart 2077):
L. De commissie vraagt om in de ontwerpbegroting duidelijker te omschrijven welke efficiency
maatregelen reeds zijn getroffen en waarom meer efficiency maatregelen in de
bedrijfsvoering niet mogelijk zijn. Temeer omdat in de begroting van 2OL7 is aangegeven dat
in samenwerking met de deelnemers meerdere efficiencymaatregelen worden uitgewerkt om
te komen tot een invullíng van de bezuinigingen bij de begroting 20Lg.
2. Verder vraagt de commissie om rekening te houden met het recent genomen besluit van het
Algemeen Bestuur (AB) inzake de Verklaring Van Geen Bedenkingen (WGB) financieren. Het
besluit van het AB is om dit positieve saldo ter grootte van €730.000 structureel toe te laten
vallen aan deelnemers. De onderbouwing hiervan dient terug te komen in de
ontwerpbegrotíng 2018.

Stondpunt ODBN:
1,. De mogelijkheden voor verdere bezuinigingen zijn zeer beperkt. De bedrijfsvoering is gericht
op efficiencyverbetering. Dit wordt zo mogelijk vertaald naar verlaging van uitgaven voor de
deelnemers. Dit principe wordt gehanteerd bij het opstellen van de ontwerp begroting 2018.
2. De besluiten van het Algemeen Bestuur worden uiteraard uitgevoerd en vertaald in de
begroting 2018. D¡t heeft ook al plaatsgevonden in de L" wijziging begroting 201-7.
17. Gemeente Vught:
Reoctie college don gemeenteroqd (raodsvergodering 23 moqrt 2077):
Het college stelt aan de gemeenteraad voor om geen reactie ín te dienen. Het college sluit zich
aan bij de opmerkingen ín het adoptíeadvies. Het college verwacht daarbij wel dat de belofte om
er alles aan te doen om bezuinigingen te halen resultaten zal opleveren, die doorgevoerd kunnen
worden naar de deelnemers.

Stondpunt ODBN:
Volledigheidshalve wordt op dit punt verwezen naar de standpunten van de ODBN naar
aanleiding van de advíezen van het adoptiepanel op pagina 1.
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Dolum

Onderwerp

Kodernoto 2018 Omgevingsdiensl Brobont Noord (ODBN)

Aon Provinciole Stoten von Noord-Brobont,

Kennisnemen von
Op I februori 2O17 onlving de provincie von het Dogeliiks Bestuur von de
ODBN de concept kodernoto 2018.Deze is gerichl oon de roden en stoten von
de deelnemende portiien. Als biiloge treft u deze kodernoto oon.

Aonleiding
Voorofgoond oon het opstellen von een nieuwe ontwerpbegroting stelt het
Dogeliiks Bestuur de beleidsmotige en finonciële koders beschikboqr oon de
deelnemers. Deze koders, ook wel oongeduid ols de kodernoto, geven de
onMikkelingen oon woor de ODBN rekening mee houdt.
ln de Wet gemeenschoppeli¡ke regelingen (WSr) is bepoold dot deze koders
uilerliik op l5 opril voorofgoonde oon het ioor woor de koders betrekking op
hebben beschikboor worden gesteld oon de deelnemers von een
gemeenschoppeli¡ke regeling (GR).

Bevoegdheid
Anders don bi¡ de ontwerpbegroting het gevol is, besloot bi¡ de kodernoto geen
formele (wetteliike| zienswiizeprocedure woqrin de deelnemers gevroogd wordt
om le reflecteren op het door de omgevingsdienst opgestelde document.

ln de regio woor de ODBN octief is ziin in het verleden hierover oonvullende
ofsproken gemookt. Hierdoor worden de deelnemers in stoot gesteld om te
reogeren op de concept kodernoto, voordot deze in de vergodering von het
Algemeen Bestuur von 5 opril 2017 definfüef wordt vostgesteld.

20 Íebruori 2017
Documenñiummer

4t 44790

Deelnemers wordl gevroogd om uiterliik te reogeren op ó moort

2017 noor hel

Dogeli¡ks Bestuur von de ODBN. Hierdoor is er voldoende tiid om de definitieve
versie oon het Algemeen Bestuur oon te bieden.

Dqlum

20 februori 2017
Documenlnummer
41

44790

De termiin die de deelnemers hebben om te reogeren is te korl om roden en
stoten ocfief te betrekken in deze procedure. Vondoor dot de gevroogde

reocties doorgoons worden verstrekt door B&W respectieveliik GS.
Gedeputeerde Von den Hout vertegenwoordigt het college in zowel het DB ols
von het AB. Ziin inbreng in de AB-vergodering von 5 opril 2017 zol in liin ziin
met de voorliggende Stotenmededeling.
De Wet gemeenschoppeli¡ke regelíngen (Wgr) schriift niet voor dot deelnemers
de kodernolo moeten voststellen. Er ziin ook geen belemmeringen om dot wel le
doen. Een vostgestelde kodernoto zorgt voor een sleviger fundoment bii het
opslellen von de ontwerpbegroting.

Om Provinciole Stoten op de hoogte te houden von relevonte ontwikkelingen

in

het WH-domein is de voorliggende Stotenmededeling opgesteld.
(WH : vergunningverlening, toezichl en hondhoving)

Kernboodschop
l. t De ODBN wil samen mel de

dee/nemers zorgen voor een afgeslemde

oonpak van opgaven in de fusieke /eelbmgeving.
De dienst ziet doorbii voor zichzelf een rol ols betrouwbore uitvoerder von
opgedrogen token en een sterke counterport voor het vergoren en delen von
kennis en expertises.

De concept kodernoto goot in op ontwikkelingen die niet olleen op de longere
lermiin (2018), moor ook op de korte termiin (het huidige uitvoeringsioor)
belrekking hebben.

De ODBN mookt een onderscheid tussen beleidsmotige en finqnciële koders
Als belongriike beleidsmotige koders worden genoemd:

l.
2.
3.

De Omgevingswet
De wet Notuurbescherming
De wet VTH

Als relevonte finonciële koders worden genoemd
4.
Meeriorig perspectief

5.
6.

H

uisvestin g

Bezuinigingen

2/6

De Omgevingswet
Hel Riik heeft de Omgevingswet in voorbereiding. Met deze wetworden de
regels voor ruimteliike ontwikkeling vereenvoudigd. Deze wet wordt een
bundeling von 26 bestoqnde wetten voor onder meer bouwen, milieu,
woter, ruimtelijke ordening en notuur. Gemeenlen en provincies kriigen de
plicht om een omgevingsvisie te moken, woorin ze rekening houden met de

Dolum

20 feb¡vori 2017
Documenlnummer
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verschillende belongen in een gebied. Dot betekent dot de ketenportners
nouwer met elkoor moeten somenwerken, moor voorol ook met inwoners en
ondernemers.
De ODBN ziet voor zichzell de volgende loken weggelegd

.
.
.
.

lnformotiebeheer en monitoring
Anolyseren von informotie
Beleidsodvies
Kennis bundelen en loken regionool oppokken

De ODBN w¡l in 2019 kloor ziin voor de Omgevingswet. Hiertoe wordt de
komende ioren de somenwerking in de regio verder geïntensiveerd.
De finonciering hiervon loopt grotendeels vio het progrommo Collectieve
Token. Noor verwochting leidt dit tot een ophoging von de budgefien voor
ontwikkeling en vernieuwing.

2.

De wet Notuurbescherming

Op

I

ionuori 2017 is de Wet noluurbescherming in werking getreden. Deze
wet wordt noor verwochting in 2019 ols oonvullingswet Noluur opgenomen
in de Omgevingswet. Het is belongrilk dot gemeenten en provincie in 2018
hun notuurbeleid op elkoor ofstemmen en het themo 'notuur' integrool
meenemen in hun te ontwikkelen visies en plonnen in het koder von de
Omgevingswet.

Voor de provincie ziin deze ontwikkelingen von groot belong omdot de
uitvoering von de provinciole took nogenoeg volledig bii de ODBN is
belegd.

3.

De wet VTH
De Wet vergunningverlening, toezicht en hondhoving (VTH) is sinds opril

ló

von krocht. De wet is bedoeld om de kwolite¡t en somenwerking in de
uitvoering en hondhoving von het omgevingsrecht te vergrolen. Het bestoon
von omgevingsdiensten ligt in deze wet veronkerd.
20

ln 2017 volgt het Besluit VTH, dot nodere invulling geeft oon deze wet
Hierin wordt vostgelegd:
. welke token lot het bosistokenpokket von de omgevingsdiensten
behoren. Ook kriigt een oonlol omgevingsdiensten bosistoken
toegewezen die een biizondere deskundigheid vereisen.
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a

4.

dot de bestuursorgonen die deelnemen in een omgevingsdienst
gezomenliik beleid moken voor de uitvoering von de bosistoken'
Hiervoor ziin procescriterio vostgesteld. De deelnemers moelen in een
verordening zelf de kwoliteitscriterio voor de uitvoering vostslellen.
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Meeriorio oersoectief
De ODBN heeft de intenlie om te verschuiven noor oulcomeJinonciering.
Dot betekent dot zii in hoor tookuituoering wil streven noor een zo hoog
mogeliik rendement voor het milieu en de somenleving tegen een
occeptobele priis. ln de kodernoto wordl niet verder ingegoon op de wiize
woorop de dienst dit wil bereiken. De provincie houdt berichtgeving hierover
nouwgezet in de goten.
ln de concept Kodernoto wordt gerefereerd oon een Begrotingswiiziging
voor 20l7 die vio een ofzonderliik troiect oon het Algemeen Bestuur ter
voststelling is oongeboden. Het is de bedoeling dot het AB hierover op l5
februori 2017 een besluit neemt. Het effect von deze wiiziging wordt, om de
meest octuele finonciële siluotie von de ODBN in beeld te brengen, ol
gepresenteerd in de Kodernoto (uiteroord onder het voorbehoud von een
positief besluit von het AB over deze begrotingswiiziging).
Belongriike oonleiding voor bovenstoonde Begrotingswiiziging is een
voorgenomen reduclie von hel WGB-budget voor het ioor 2012. Uit de
vergoderstukken von l5 februori 2017 bli'ßl dol de VVGB-deelnemers hun
opdrochfwoorde voor een bedrog von circo € 230.000 neerwoot-ls
bi¡stellen. Dit voordelig effect rookt een grote groep deelnemers, moor niet

de provincie.
Mocht loter bliiken dot de ODBN toch nodelige effecten ervoorl ols gevolg
von deze forse neerwoortse biislelling von het VVGB-budget, don stelt de
provincie zich op het stondpunt dot het hiervon gevriiwoord wil bli¡ven!

5.

Huisvesting
Sinds de oprichting von de ODBN wordl gewerkt in Cui¡k en Den Bosch.

Gebleken is dot het werken op twee locoties onnodig veel (reis)ti¡d en geld
kost. Het grootste bezwoor is echter dot het moeiliik is om een gedeelde
cultuur en monier von werken te creëren.
Omdot het huurcontroct von de locotie in Den Bosch in 2018 ofloopt, moet
in 2017 besloten worden of de ODBN op één locotie gevestigd kon
worden. Dot hongt onder ondere of von de copociteit die in de loekomst
nodig is. De keuze voor de huisvesting bepoolt ook de investeringen die de
komende ioren gedoon moeten worden in lCT. Bovendien is de locotiekeuze
von invloed op het nog op te stellen vervoersplon.
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Uitgongspunt bii het reoliseren von een cenlrole huisvesting is uiteroord ook
om hiermee een structurele finonciële besporing te reoliseren.
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Enkele ioren geleden is de bezuinigingsopdrocht voor de ODBN vostgesteld
op een budget von97" ten opzichte von de begroting 2014. Hiervon is in

de begroting 2Ol7 5% gereoliseerd lot een bedrog von € 0,9 milioen.
Om uitvoering le geven oon de eerder gestelde tookslelling dient de ODBN
voor 2018 olsnog een oqnvullende bezuiniging doorgevoerd te worden von
ruim €

0,7 milioen.

De mogeliikheden lot het doorvoeren von hel resterende bezuinigingsbedrog
binnen de bedriifsvoering von de ODBN ziin echter zeer beperkt.
Het overgrote deel von de exploitotielosten (ruim 85%) von de ODBN
bestoot nomelijk uil personele kosten.
De orgonisotiekosten bedrogen ongeveer i 2,4 milioen per ioor. Dit budget
bestoot voor het overgrote deel (€ 1,9 milioen) uit niet beïnvloedbore
ioorliikse losten, zools de huidige huisvestingskosten, kopitoollosten en
overige meeriorige controcten. Per soldo resteert doordoor een
beïnvloedboor budget von ruim € 0,5 miljoen woorop bezuinigd zou
kunnen worden. Afhonkeli¡k von doorlichting von de hierboven genoemde

beïnvloedbore budgetten, moet er rekening mee worden gehouden dot de
bezuiniging 2018 niet kon worden gereoliseerd.
Dot de dienst oongeeft nouweli¡ks ruimte te zien om de opgelegde
tookstelling te reoliseren komt voor de provincie niet ols een verrossing.
De ondere Brobontse omgevingsdiensten kregen no oprichling enkele ioren
uitstel voordot er efficiencyvoordelen behoold moesten worden.
Bii de ODBN bestond hiervoor onvoldoende bestuurli¡k droogvlok,

woordoor er vqnof de stort schoolvoordelen gehoold moesten worden.
Het gemiddeld uurtorief von de ODBN is vonof de slort in 2014 het loogste
in onze provincie. Dit zegt iets over de kosten en de efficiency die de diensl
de ofgelopen ioren ol heeft weten te bereiken.

Consequenties
De genoemde beleidsmotige ontwikkelingen koders sluiten oon bii de
provinciole ombities voor deze themo's. Doornoost zien wii positieve
ontwikkelingen in de kodernoto von de ODBN op het terrein von energie en

londbouw.

We hebben de indruk dot de ODBN er in zol slogen om oon te sluiten bii de
provinciole koders voor de begrotingen von de omgevingsdiensten.
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Niet von toepossing

Vervolg
Het Dodeliiks Bestuur ontvongt groog uiterliik op ó moqrt 201Z de reocties von
de deelnemers, zodot op 5 opril 2Ol7 hel Algemeen Bestuur de kodernoto
definitief kon voststellen.
Eveneens op 5 opril 2017 wil de ODBN de ontwerpbegroting

20.l8 verstrekken

oon de deelnemers. Gedurende een periode von l0 weken kunnen de
deelnemers, wooronder de provincie, hun zienswiizen kenboor moken oon hel
DB von de omgevingsdienst. Het DB steh vervolgens een odvies op oon het AB
over olle ontvongen zienswiizen. Op l2 iuli 201Z wil het AB de begroting 20ì

B

definitief voststellen.

Biilogen

l.
2.

Begeleidend schrijven ODBN bii concept kodernolo 2018
Concept kodernoto 2018 ODBN
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