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Algemeen

1.1

Inleiding

De Omgevingsdienst

Zuidoost-Brabant

uitvoeringsorganisatie
gemeenten.

van een gemeenschappelijke

De dienst heeft de juridische

Gemeenschappelijke

Regelingen.

bij advies, vergunningverlening,
beschikken

over voldoende

zogenaamde
bereidt

met partners,

en gezamenlijk

transparantie

1.2

toezicht

in verband

burgers,

De organisaties

zijn daar toe in staat daar zij
bestaan uit de uitvoering

van

De Omgevingsdienst
Kaders daarbij zijn de

Regeling worden

en andere (semi-)overheden

nemen. De ODZOB streeft

sensitiviteit

te realiseren

De werkzaamheden

met de intrede van de Omgevingswet.

bedrijven,

en 21

om een kwaliteitsslag

voor de Gemeenschappelijke

verantwoordelijkheid

een kwalitatief

Noord-Brabant

lichaam op basis van de Wet

op het gebied van de fysieke leefomgeving.

en een hoge bestuurlijke

krijgt

2013. De ODZOB is de

van de provincie

zijn opgericht

en handhaving.

die door de deelnemers

De samenwerking
vertrouwen

regeling

massa, kennis en ervaring.

zich voor op de toekomst

op 31 januari

vorm van een openbaar

De omgevingsdiensten

basis- en verzoektaken

kwaliteitsrichtlijnen,

inschakelt

(ODZOB) is opgericht

wordt

vastgesteld.

gebaseerd

naar een gedegen

op

imago,

onder het motto "Samen meer waarde". Wie de ODZOB

goed product voor een verantwoorde

prijs.

Missie, visie en doelstelling

Bestuur en directie
toekomst

speerpunten,
financiele
worden.

achten het van belang dat de ODZOB is voorbereid

op de ontwikkelingen

van de dienst bepalen, zoals de komst van de Omgevingswet,
maar ook het gegeven dat de deelnemers

taakstellingen

meer waarde
doelstelling

uitzondering

2014 door het Algemeen

wordt verwoord

welke ambities

In het Concernplan

Bestuur vastgestelde

en prioriteiten

is het volgende

die de

ontwikkelingen

en

te maken hebben met

en een fors pakket aan nieuwe taken die in regionaal

In het in september

in de regio nastreeft.

zonder

regionale

verband

opgepakt

Concernplan

gaan

Samen

2014-2018

de ODZOB voor en samen met de deelnemers

opgenomen

met betrekking

tot de missie, visie en

van de ODZOB:

Missie
De Omgevingsdienst
verantwoordelijke

Zuidoost-Brabant
overheden

zorgt voor het realiseren

in de regio Zuidoost-Brabant

en borgen van de door de

aangegeven

kwaliteit

van de fysieke

leefomgeving.
Visie
De ODZOB zorgt als uitvoeringsorganisatie
opgedragen

voor kwaliteit

en continufteit

bevoegde

gezagen

bundeling

van kennis en ervaring dragen daar in belangrijke

taken op het gebied van de fysieke leefomgeving.

professionele

taakuitvoering

De uitvoering

van de taken wordt gekenmerkt

betrouwbaarheid.
levert output

voldoet

aan landelijke

De ODZOB is verbindend,

van hoge kwaliteit

een veilige en gezonde

in de uitvoering

van de door de

Samenwerking

mate toe bij. De daardoor

en

ontstane

kwaliteitscriteria.

door de kernwaarden:
vernieuwend

deskundigheid,

en onderscheidt

en borgt een kosteneffectieve

uitvoering.

duidelijkheid

en

zich door kwaliteit.

De ODZOB

De maatschappelijke

outcome

fysieke leefomgeving.
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Doelstelling
De ODZOB is een robuuste
toezicht

en handhaving:

organisatie

voldoet

Bij in werking
verzoeken

integraal

de individuele

deelnemers

vergunningverlening,
externe

veiligheid,

uitvoeringsjaar

partijen

'in control'

Het rapport,
•

en de exploitatie

•

fundament

kloppend

agrofood,

naar strategische

partner'

is en er voldoende

integratie

draagvlak

als
noteerde

(primaire

qua informatievoorziening

En dat er voldoende

(planning

van de culturen

is bij de deelnemers

en
van

om

en verbeteren'.

transparanter

geeft richting

aan de verdere ontwikkeling

van

onderwerpen:
van diensten,

zorgen voor een gelijk speelveld

opdrachtgever)

als welstand,

is gelegd, de bedrijfsprocessen

de organisatie

borgen van de basiskwaliteit

bestuurlijk:

is volop in bedrijf.
op het gebied van

zijn afgerond.

medio 2015 'Van fundament

en bedrijfsmatig

ten aanzien van de volgende

inhoudelijk:

aan opdrachten

kwaliteit

dat door het Bestuur van de ODZOB is omarmd

opdrachtgevers,

uitgevoerd.

heeft er toe geleid dat het bureau Arena Consulting

heeft plaatsgevonden.

samen verder te ontwikkelen
de organisatie

worden

en op diverse andere terreinen

in de basis zijn ingericht,

organisaties'

in de GR die daar om

hoger is dan wanneer deze taken door

stroom

die tijdig en met de juiste

van haar onderzoek

dat 'een stabiel organisatorisch

de 'Iatende

verband,

eisen.

alle taken die vallen binnen de

voor de ODZOB. De nieuwe organisatie

en handhaving

communicatie,

taken en administratief)

dat de kwaliteit

zorgen voor een constante

met en tussen de deelnemers

een van de conclusies

verantwoording)

kan de ODZOB voor de deelnemers

en wel zodanig

en zorgt ervoor dat de

en door het Rijk gestelde

en samenwerking

toezicht

De samenwerking

kwaliteitseisen

zelf, dan wel in subregionaal

2015 is het tweede volledige
en overige

van vergunningverlening,

organisatie

voor andere overheidsorganisaties,

uitvoeren

Ontwikkelingen

op het terrein

zich ontwikkelende

gestelde

treden van de Omgevingswet

en, onder voorwaarden,

Deelnemers

goede organisatie

aan door de deelnemers

Omgevingswet,

1.3

en kwalitatief

de ODZOB is een continu

verhelderen

en innoveren

omgaan met verschillende

op niveau van AB en OGP, invulling

toegevoegde

waarde voor de

in aanpak;

rollen (eigenaar,

bestuurlijk

geven aan de kaderstellende

partner

en

en controlerende

rol van het AB, focus in rol van DB;
•

Relationeel:

beter aanhaken bij de omgeving

samenwerken

met de deelnemers,

(van Angelsaksisch

(partnerrol),

verbetering

naar Rijnlands),

relatiebeheer

meer

tussen management

ODZOB en opdrachtgevers;
•

Organisatorisch:

•

Strategie:

ontwikkeling

accountmanagement,

Het vergroten

professioneel

bereiken van consensus

van de betrokkenheid

ODZOB en de samenwerking
werkconferenties,
gemaakt.

Een werkvorm

Op verschillende

helder

opdrachtgeverschap;
profiel van de ODZOB.

van het bestuur bij de uitvoering

van de werkzaamheden

heeft vorm gekregen

onderwerpen

die door bestuursleden,

onderwerpen

Dat betekent

van de partnerrol,

afwegingen

ambtelijke

tijdens

door de

zogenaamde

en keuzes zijn voorbereid

ondersteuners

en medewerkers

en/of

van de ODZOB

worden gezien.
zijn in 2015 stappen gezet.

De ODZOB heeft met alle gemeenten
uitvoering

voor invulling

over het toekomstig

tussen de deelnemers

waar rond verschillende

als zinvol en effectief

toezicht.

organisatiecompetenties

dat duidelijk

van werkzaamheden

procesafspraken

gemaakt

is waar verantwoordelijkheden

over zowel vergunningverlening

als

liggen. Dit draagt bij aan een efflclente

bij zowel de ODZOB als de deelnemer

en efficiente

samenwerking

tussen

de ODZOB en de deelnemers.
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Deelnemers

en de Brabantse omgevingsdiensten

uitvoeringsniveau
Belangrijk

voor vergunningverlening,

daarbij

werkconferentie

is om een objectief

hebben de eerste stappen

toezicht

en actueel inrichtingsbestand

met de bestuursleden

van mening, dat er een belangrijke

veilige

leefomgeving

2015 was ook hetjaar
instanties,

politie,

gezet op weg naar een uniform

gebaseerd

op risicoreductie.

vast te stellen. Tijdens

van de Brabantse Omgevingsdiensten

men bijna unaniem
en gezonde

en handhaving,

gezamenlijke

-BRABANT

een

op 30 november

2015 was

opgave ligt om op deze wijze een

te borgen.

dat alle gemeenten

en de provincie

in Brabant, samen met de waterschappen,

Noord-Brabant

De zogenaamde

witte vlekken

zijn verdwenen

en bescherming

van het 'buitengebied'

zijn gaan deelnemen

en samenwerking

te bewerkstelligen

terreinbeherende

aan Samen Sterk in Brabant (SSiB).

kan worden

op thema's

uitgebouwd

als wildcrossen,

om veiligheid

in

illegaal dumpen

en

stroperij.
Met de deelnemers
wat de gevolgen
verwachting
provincie

en samen met de beide andere Omgevingsdiensten

voor deelnemers

eind 2018 in werking

welke knelpunten

met vaste werkplekken

doorgevoerd.

Medewerkers

dat moment

nodig hebben.

indeling

Het kantoor

kiezen dagelijks
Het kantoor

met flexibele

gelegd.

veel ruimte

komen geregeld

inmiddels

opgesteld

goedgekeurd

ontmoetingen,

"aanlanden"

van lopende

in het kantoor

waar het kernproces

fungeert

handtekening

op de eerste

dwarsverbanden

worden
van

van de ODZOB om nog nauwer samen te kunnen
digitaal.

geheel bestaat uit het opnemen,

digitaal

verwerken

en

(lCT) cruciaal voor de continu"iteit,

In 2015 is verder gewerkt
ingevoerd.

met als doel om volledig

als

en ontmoeten.

voor een extra verbindende

werkt de ODZOB volledig

vrijwel

van de bedrijfsvoering.

ge·implementeerd,

In 2015 is de samenwerking
Verder wordt

activiteiten

en

en

aan het digitaliseren

Ook is in 2015 een Handboek
te kunnen werken.

de

van de

Vervanging

Dit handboek

is

door het DB.

die ook digitaal

de deelnemers

Het kantoor

samenwerken

de zo gewenste

tussen ODZOB en deelnemers,

een online omgeving

samengewerkt
samengewerkt

aan de deelnemers
met deelnemers

ter beschikking

en andere partners

in het Opdrachtgeversplatform
met de Veiligheidsregio,

is in 2015 als pilot een

waarin gemeenten

zaken bij de ODZOB kunnen inzien. Voor intern gebruik

gerealiseerd,

openheid

Zo biedt de koffiehoek

waardoor

Sinds de verhuizing

Om te komen tot betere informatie-uitwisseling
'Samenwerkingsportaal'

met de gekozen

die zij op

inrichting

dragen we het motto 'Samen Meer Waarde' uit. Ook medewerkers

Eind 2015 is de digitale

Archiefbescheiden

gekozen

verbinden,

op communicatie,

Hiermee is de rol van de informatiesystemen

en de effectiviteit

processen.

en om in beeld te

Van een traditioneel

is een grote open ruimte.

s (en niet alleen tussen teamleden).

De ODZOB is een organisatie
efficiency

van

het Nieuwe Werken helemaal

Doorde

die samenwerken,

en is gericht

in combinatie

voor toevallige

met de ODZOB-collega's.

leveren van informatie.

kan gaat werken,

die het beste past bij de functionaliteit

en uitnodigend.

qecreeerd

De 1e verdieping

werkplekken

Met al deze elementen

deelnemers

de werkplek

is transparant

elementen

zorgt door de inrichting

factor tussen alle colleqa
verdieping

in de praktijk

naar een nieuwe locatie, Wal 28 te Eindhoven.

fysiek ondersteunen.

ontmoetingsplek

die naar

de ODZOB in diverse pilot-projecten

voor iedereen, is in de nieuwe werkomgeving

zijn er extra, waardevolle

transparantie

ge"lnventariseerd

daarbij ontstaan.

Eind 2015 is de ODZOB verhuisd
kantoor

hoe de Omgevingswet

in Brabant wordt

zullen zijn van de Omgevingswet

zal treden. Ook participeert

en het Rijk om te toetsen

brengen

werken

en de omgevingsdiensten

en provincie

de status

is een monitoringsrapportage

wordt gesteld.
verder uitgebouwd.

Ambtelijk

en in diverse (sub)regionale

de GGD en de waterschappen.

wordt

met

werkgroepen.

Landelijk

wordt
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geparticipeerd

in de Omgevingsdienst.NL

beide andere Brabantse
bedrijfsvoering

betreffen

Brabantbrede

meldkamer,

Het aantal deelnemers
met 2. Dat betekent
werkzaamheden

en is de ODZOB aangesloten

omgevingsdiensten

wordt samengewerkt

(lCT, P&O) maar ook in diverse inhoudelijke
veiligheid

en samenwerking

dat mandaten

heeft verstrekt

dat nu 8 deelnemers

mandaat verleend

voor toezicht

en handhaving

voor de uitvoering
mandaat
toezicht

verleend voor het verrichten

vergunningen,

en handhaving.

Alle deelnemers

van werkzaamheden

hebben afgegeven

handelingen

2 deelnemers

hebben de toezichthouders

In de paragrafen

2.1.4 en 2.1.5 zijn een aantal interessante

is uitgebreid

voor uitvoering

2 deelnemers

van

hebben

en 2 deelnemers

met betrekking

hebben mandaat verleend

toezichthouders.

van de

parket.

en handhaving.

van feitelijke

Milieu. Met de
die de

zoals de inrichting

maar niet voor vergunningverlening

hebben een machtiging
toezicht

projecten

met het functioneel

een volledig

op gebied van vergunningverlening,

bij de Inspectieview

op zowel onderwerpen

-BRABANT

tot

voor het aanwijzen

van

van de ODZOB zelf aangewezen.
projecten,

die in 2015 zijn uitgevoerd,

toegelicht.
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Jaarverslag

2.1

Programmaverantwoording

2.1.1

Basistaken,

verzoektaken

In de Gemeenschappelijke
onderscheid

gemaakt

een programma,

en collectieve

Regeling hebben de deelnemers

wordt tussen basistaken

paragrafen

2.1.2

programmadelen:

voor innovatie

dat er in de P&C-cyclus

De ODZOB kiest ervoor om te werken met
basistaken,

en kwaliteit.

verzoektaken,

Deze programmadelen

collectieve

worden

in de

toegelicht.

Programmadeel

In opdracht

afgesproken

en verzoektaken.

dat bestaat uit verschillende

taken en een Intensiveringsbudget
volgende

taken

1: Basistaken

van bevoegde

gezagen voert de ODZOB voor de deelnemers

Vergunningverlening

milieu (agrarisch,

Toezicht

en handhaving

Toezicht

bodemsaneringen

procesindustrie

milieu (agrarisch,

uit:

en afval)

procesindustrie

en afval)

en stortplaatsen

Rapportage
Met de deelnemers
gerapporteerd.

In ditjaarverslag

niet mogelijk
rapporteren

is afgesproken

dat periodiek

wordt gerapporteerd

om over de doorlooptijden
omdat

prestatie-indicatoren

over de aantallen

geleverde

en andere kwaliteits-indicatoren

niet voor alle deelnemers

komen. Voor de provincie

over de belangrijkste

Noord-Brabant

wordt gewerkt

wordt

producten.

voor alle producten

in de systemen

waaruit

kunnen deze gegevens wel worden

Het is nog
te

deze gegevens moeten

geleverd.

Realisatie
In onderstaande
bijlage

tabel is de realisatie van baten uit basistaken

is een overzicht

De realisatie
Bergeijk,

basistaken

opgenomen

blijft vooral achter bij de Provincie Noord-Brabant,

Laarbeek en Asten (bij de Provincie, Helmond,

gecompenseerd
(is vraagvolgend).
inbegrepen),

afgenomen,

het product

en handhaving

door controles

gespecificeerde

budgetten

Bij de provincie

Noord-Brabant

bijgesteld

specifiek

Verder is er minder juridische

en zijn bij toezicht

(soms vervangen

Gemert-Bakel

door een hogere afname aan verzoektaken).

vergunningverlening

(ten opzichte

vergunningsproducten

in 2015, afgezet tegen de begroting.

van de realisatie van het budget aan basistaken

verzoektaak).

ondersteuning

afgenomen
controles

naar concrete

ondersteuning

producten

Wabo uitgebreid

behandelen

(vaak bij andere producten

type B en C minder afgenomen

producten

opgenomen

niet-

niet mogelijk.

in het werkprogramma

Dit ten gunste van de verzoektaken.

en juridische

dit ruimschoots

Vanwege de vaak in de werkprogramma's

is de omvang van de basistaken

van de begroting).

Gemert-Bakel,

met name minder

Vergunningaanvraag

de producten

is een nadere specificatie

basistaken

Helmond,

en Asten wordt

Er werden

In de

per deelnemer.

wat naar beneden

Er zijn met name minder

geleverd.
• bedragen x 1 €
Realisat ie
2014
\%i~
1.288.114

1.2
Totaal

4.991.740

basistaken

4.300.737

L

I /

11~l' \~"

afwijking
t.o.v:
begrotmg

TSdf;gr#;tdf:~;#~jj

2.748.501

·267.801

1.346.815

-423.202

+8'**1'1•

&iH"'.
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Indicatoren
Om het proces te sturen
aantal producten)
doelstellingen
Realisatie

hanteert

die worden

ODZOB output

indicatoren,

welke inzicht

geleverd met behulp van het ter beschikking

geven in de resultaten
gestelde

budget,

(het

om de

te bereiken.

aantal

producten

Vergumngverlering

basistaken

Wabo m.b.

t.

Aantal adviezen

bij reguliere

Aantal adviezen

bij uitgebreide

2015

irrlcftingen (milieu):

procedures

Wabo (met en zonder

procedures

Aantal uitgevoerde

controles

bij inrichtingen

Aantal uitgevoerde

controles

bodem (bruine spoor)

Aantal uitgevoerde

controles

bouw / RO

ISB
79

mandaat)

Wabo (met en zonder

mandaat)

2.324

(grijze spoor)

3SB
20
141

Aantal advieze n betreffe nde re press ieve handhaving
Totaal aantal producten

toezicht

en handhavmg

JUridT~~'h;:"o:d~Yr~t;:J'~ing'(vaakbijbov'enstail71de··prod·ucten'inbegl"epen>1iII.;!I;
Aantal adviezen

zienswijze

To taal juridische

ondersteumng

Kla~ht /m~lding

afhandelen,"

behandelen

(procedures

Wabo)

ongewone

vobrvallent~w;{~";u\j4
w%l'''lA'~)~%t\;~;0\7~
p,t

1:~~

~

A{SjO~t~~

136
30

Aantal be hande Ide klachte n
Aantal ongewone

voorvallen

Totaal klacht/melding

2.1.3

afhandelen, ongewone

Programmadeel

Verzoektaken

11:Verzoektaken

zijn taken die niet zijn genoemd

Alle inrichtinggebonden
VTH-taken

wettelijke

milieu-onderzoeken,
De verzoektaken

kunnen

overige opdrachten

in het basistakenpakket.

milieutaken

(niet zijnde

Dit betreft:

basistaken);

op grond van de Wabo;

Alle niet eerder genoemde

cateqorieen.

voorvallen

taken op het terrein

uitvoering

zowel in opdracht

De werkprogramma's

de loop van een jaar opdrachten

zoals adviezen,

etc.

gegeven taken binnen het werkprogramma

buiten het werkprogramma.

hebben in hun werkprogramma's

van de fysieke leefomgeving,

consignatiedienst,

omvatten

Inhoudelijk

indicaties

is er geen onderscheid

betreffen,

van het volume aan deze verzoektaken.

vaak enkele niet nader gespecificeerde

budgetten

als

tussen de beide
opgenomen,

Deelnemers
waar in

voor worden verstrekt.

Realisatie
In onderstaande
bijlage

tabel is de realisatie

is een overzicht

De realisatie
afwijkingen

in 2015 afgezet tegen de begroting.

van de realisatie van het budget aan verzoektaken

is bij 15 deelnemers

te zien bij de Provincie, Helmond,

Cranendonck
In relatief

opgenomen

verzoektaken

van baten uit verzoektaken

hoger dan gepland.
Gemert-Bakel

In de

per deelnemer.

Qua bedrag zijn de grootste

en Oirschot,

en in mindere

mate bij Someren,

en Best.

opzicht

is de afwijking

t.O.V. begroting

Bakel, Helmond,

Valkenswaard,

hierdoor

het werk en het personeel

vooraf

het grootst

bij Oirschot,

en Bergeijk. Een hogere begroting

Cranendonck,

zou wenselijk

beter op elkaar afgestemd

Asten, Gemert-

geweest zijn, omdat

hadden kunnen worden.
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Een hogere realisatie
ondersteuning
en toezicht

verzoektaken

bij voornamelijk

en handhaving,

productgroepen
bodemloket)

waaronder

milieuonderzoek

hier voornamelijk

Een lagere realisatie

Andere substantiele

verzoektaken

Verder valt de geringere
productgroep

en ambtelijke

r

kt k

(- € 600.000,

•

b

t'

Verzoekt ake n j '-"~,
#,"'Fi~J{~~MJ,{$'it'iilisiGL"..
Deelnemende gemeenten

2.2

IProvincie Noord-Brabant

2.3

,Deelnemers buiten werkprogr.*
Dienst SRE

2.5

Ove

(hoger dan gepland)
bij Gemert-Bakel

Het betref

en vragen
zijn toezicht

en

en Helmond.

-) op het gebied van toezicht

door producten

in de hierboven

en handhaving

bij de

genoemde

•

ti

A

,d7(

4'1;p~",tg3

ili?~~2 '~'mJMj{@j;
3.352.415

3.352.415

5.148.595

5.086.421

1.796.180

3.136.484

3.136.484

4.563.072

4.304.493'

1.426.588

1.036.996!

1.036.996

incl. zie*

incl. zie*

,

-1.036.996

Mit*j:V*.W*+i:k*.MfiIHrli_Mi§I·i'i'Mj':lii,.

verzoekt aken deelnemers

2.4

externe veiligheid

Begroting
primair
2015

2.1

-

en Laarbeek. Ook bij de
hoger dan begroot.

ondersteuning.

I'OST

Subtotaal

Helmond

vergunningverlening

dan gepland is met name bij Nuenen en Reusel-De Mierden te zien.

wordt dit gecompenseerd

bestuurlijke

Baten It

afwijkingen

en ambtelijke

producten

aanmerkelijk

en vergunningverlening

opdrachtverlening

Provincie op. Gedeeltelijk

archivering),

is de realisatie

voor de Pr.ovincie (voornamelijk

bij Someren en Helmond,

bestuurlijke

meestal ondersteuning

bijvoorbeeld

en -advies

werkzaamheden

en Cranendonck.

handhaving

is vooral te zien bij de producten

Provincie (betreft

-BRABANT

vers

634.025

634.025

1.789.973

1.789.973

0
1.406.441

362.953

-634.025

1.448.811

-383.532

• De realisatie omzet deelnemers buiten werkprogramma (post 2.3) is in bovenstaande tabel onder de posten 2.1, 2.2, 2.4 en 2.5 'Verzoektaken"
verantwoord

en bedraagt in 2015 € 2.026.001,

-. In 2014 bedroeg de realisatie op omzet deelnemers buiten werkprogramma € 1.749.178,-.

Indicatoren
Om het proces te sturen
aantal producten)
doelstellingen

hanteert ODZOB output

die worden

geleverd met behulp van het ter beschikking

vooroverleggen

m.b.t. vergunningen

v'erqurrirqvenenrq

m.b. t. bouwen, overiq (net betrefferde
aanvragen (bijv. bouw en en milieu):

Aantal behandelde

meldingen

geven in de resultaten
gestelde

bij reguliere

Aantal adviezen

bij uitgebreide

Aantal specialistische
Aantal meldingen
Waterwet)

budget,

(het

om de

Aantal adviezen

Wabo (met en zonder

m.b.t. vergunningen

80

Wabo milieu

127
en

599

ninq
typen

activiteiten

zijn verdeeld

in

• '

•

Aantal uitgevoerde

controles

milieu bij inrichtingen

Aantal uitgevoerde

controles

natuurwetgeving

Aantal uitgevoerde

controles

bodem (bruine spoor)

Aantal uitgevoerde
(blauwe spoor)

controles

bij zweminrichtingen

Aantal uitgevoerde

controles

bouw/RO

Aantal overige

controles

Totaal aantal producten

172

Wet bodembescherming

ve rqunninqverle
(de diverse

356

mandaat)

overig, niet Wabo (m.n. ontgrondingen

beschikking/melding

en handhaving

milieu) en

Wabo (met en zonder mandaat)

procedures

en vergunningen

kleursporen):

irrichtirqen

63

283

procedures

adviezen

Totaal aantal producten

en meldingen Wabo milieu

Wabo

Aantal adviezen

Toezicht

welke inzicht

te bereiken.

Aantal gehouden

meervoudige

indicatoren,

(grijze spoor)

544

(groene spoor)

276
207

en controles

waterkwaliteit

630

(rode spoor)

Ontegraal/meerdere

83

kleursporen)

28

to ez icht en handhavinq

1 768
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Aantaljuridische

procedures

Aantal juridische

adviseringen

Totaal aantal producten
Overige

38

(overig)

verzoektaken:

Aantal inzetten

ondersteunmg

;'

~

;;:~~~"",}J1?;.~itE;};~~;}~~;~fu~0itf;im~~';::
~~;;,,""~,,~:
,';'i!t\,J;{~

w!k1

254

consignatiedienst

Aantal behandelde
Aantal adviezen

21
97
201

klachten, niet Wabo

RO en plattelandsontwikkeling

Aantal adviezen

archeologie

Aantal adviezen

Welstand en Monumentenzorg

Aantal adviezen

milieubeleid

Aantal adviezen

en onderzoeken

bodem

Aantal adviezen

en onderzoeken

geluid

Aantal overige

adviezen

Aantal algemene

Totaal

verzoektaken

van het VTH-proces

2015

in de categorie verzoektaken

tot de Waterwet,

vergunningverlening.

blauw (advisering

het grondwater,

drinkwater,

en Cross Compliance)

In onderstaande

zijn het project

kwaliteitsbeeld

en zwemwater),

en grijs (milieu

goed en volledig

vanuit Squit XO gepresenteerd

in Squit XO. In 2014 was dit

met betrekking

tabel zijn enkele realisatiecijfers

voor de overige deelnemers

externe

Vanaf 2015 is ook het toezichts-

en

tot water, met name met
groen (veehouderijen,

bij Wabo RIE-inrichtingen)
opgenomen;

die door de ODZOB is behaald bij de Provincie Noord-Brabant.

de gegevens

uitvoering

en het project Samen Sterk in het Buitengebied.

te borgen, werken de medewerkers

voor (provinciale)

voor de kleursporen

Natuurbeschermingswet,

volledig

62

bodern- en geluidzaken,

alleen ingericht

handhavingsproces

kwaliteit

48

van enkele projecten

Om de kwaliteit

vastgelegd.

en projectmanagement

producten

detachering

betrekking

136
288

veiligheid)

(w.o. communicatie)

aantal

Als voorbeeld

programma

189
(w.o . lucht en externe

verzoektaken

realisatie

veiligheid,

55
55
82

gegevensbeheer

Overige producten
ovenge

en onderzoeken

ondersteuningen

Aantal producten

Subtotaal

26

(o.a. bezwaar en beroep)

juridische

- BRABANT

in Squit

deze geven een beeld van de

Momenteel

wordt

in Squit XO te registreren,

hard gewerkt om

zodat over 2016 een

kan worden.

Wabo-vergunningen

uitgebreid

74%

Wabo-vergunningen

regulier

96%

Wet Bodemaescrermirq:
Beschikking

100%

ernst/spoed

100%

Saneringsplan
Beschikking

e rnst/s poed/sanerings

Beschikking

saneringsverslag

100%

plan

92%
99%

BUS meldingen

Vergunning

100%

ontgrondingen

Melding ontgrondingen

100%

Wate rwetve rgun ning

100%

Mate van spomare ralevirq (bij eerste controle geen overtredirq):
Grijze kleurspoor

81%

Groene kleurspoor

66%

Blauwe kleurspoor

72%

Bruine kleurspoor
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2.1.4

Programmadeel

Collectieve

111:Collectieve

taken

taken zijn taken die in gezamenlijkheid

samenwerkingsafspraken

en van toepassing

ODZOB alle deelnemers
en die op voorhand
Collectieve

als opdrachtgever

niet of nauwelijks

taken die momenteel

•

taken die voortvloeien

•

de klachtendienst

- BRABANT

worden

uitgevoerd

zijn op alle partners.

op basis van

Collectieve

taken zijn taken waarvoor

heeft, die in het belang van de gehele regio worden

zijn toe te wijzen

worden uitgevoerd
uit afspraken

aan individuele

opdrachtgevers.

binnen de regio Zuidoost

gemaakt

de

uitgevoerd

in het Bestuurlijk

Brabant zijn:

Platform

Omgevingsrecht

(hierna

BPO);
Hoofden

met 24-uursbereikbaarheid/consignatieregeling

Actiecentrum

i.v.m. rampenbestrijding

•

ketenhandhaving;

•

taken op gebied van kwaliteit,
instrumenten

in de regulering,

van toezicht-

en handhaving-,

gestuurd
•

innovatie

lnclusief

de ondersteuning

en calamiteiten;

en monitoring

de doorwerking

(zoals het ontwikkelen

van nieuwe

van nieuwe wet- en regelgeving,

vergunningsprocessen,

de (door)ontwikkeling

de digitalisering

van informatie

handhaven);

het cobrdineren

en faciliteren

van de samenwerking;

(hierna OGP), waarin alle deelnemers
de uitvoering

van de collectieve

In 2015 zijn de BPO projecten
de implementatie

Transitie

van de Landelijke

ambtelijk

faciliteren

participeren

van het opdrachtgeversplatform

en waarin afstemming

plaatsvindt

over

taken.
zorgvuldige

veehouderij,

handhavingsstrategie

Ketenhandhaving,

en de verkenning

Samen tegen dumpen,

naar de Omgevingswet

uitgevoerd.
De 24-uurs
betreft

bereikbaarheidsdienst/consignatieregeling

de klachtenintake

gerichtere

inzetbaarheid

muziekgeluid
conform

is verder geprofessionaliseerd,

als de klachtenafhandeling,
te realiseren

is de bereikbaarheidsdienst

en een consignatieteam

algemeen.

zowel voor wat

voor zowel binnen als buiten kantoortijd.

De protocollen

opgesplitst

Om een

in een consignatieteam

en klantafspraken

zijn geactualiseerd

deze nieuwe werkwijze.

Voor ketenhandhaving

is de pilot grondstromen

In de pilot LMA geven de eerste resultaten
illegale saneringsactiviteiten
blootstellingsgevaar.
toezichthouders

hebben plaatsgevonden,

Concreet

er grondstromen

in 2015, de definitieve

en monitoring

aan dat op 6 locaties

risico's voor de burger door
is dat

te kunnen toetsen

of

afronding

de voortgang

van de

is het project WABO brede taken nagenoeg

vindt plaats in het eerste kwartaal van 2016.
ontwikkeld

en verzorgd

heeft er 4x een Opdrachtgeversplatform

Ook is er door gezamenlijke

Brabantse omgevingsdiensten

werken

om al aan de voorkant

is voor alle opdrachtgevers

Daarnaast

is de cursus Activiteitenbesluit

als deelnemers,

plaatsgevonden.
indirecte

met mogelijke

'verdwijnen'.

innovatie

in te zien via Squit rapporten.

Vanuit de samenwerking

asbest in de steigers gezet.

'ketenanalyse'

resultaat van deze nieuwe manier van 'ketengericht'

vanuit saneringen

werkprogramma's

medewerkers

en is het onderwerp

vanaf nu de gegevens van het LMA gebruiken

Op het gebied van kwaliteit,
afgerond

afgerond

n.a.v. de uitgevoerde

inspanning

een methode ontwikkeld

voor zowel ODZOB-

(OGP) en 2x een OGP-special

van de vier Brabantse waterschappen
voor risicogerichte

prioritering

en de drie

van toezicht

op

lozingen.
it

11

r

k

b

.

POST

Collectieve taken
3.1

Inzeturen

3.2

Inzet middelen (programmakosten

•
7.1)

Totaal collectieve taken

454.909

428.108

396.271

435.260

·31.837

100.000

100.000

66.204

80.109

-33.796

554.909

~7R lnR

~~;::. .;;:;

515.369

4i*8
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De collectieve
begroot

taken zijn conform

in rekening

opgenomen

activiteiten

worden

onder overlopende

Programmadeel

Na afstemming

nog in 2016 uitgevoerd.

bij de deelnemers.

Totaal was een bedrag

uitvoert.

Daarbij

projecten,

nieuwe projecten

Intensiveringsbudget

van deze middelen

geschiedt

projecten

•

Verbeterplan

•

Klachtenprocedure

•

Informatie

gemeentelijke

gestuurde
toezicht

van een gemeenschappelijke

•

Energiebesparing

•

Veranderende

van het

die uit het gemeentefonds

budget

opgepakt

en uitgevoerd:

het project

m.b.v. branchetoezichtsplannen;
informatievoorziening;

bij toezicht;

rol overheid;

Een deel van de projecten

die zijn uitgevoerd

tankstations

op tankstations

van branchegericht
De branchegerichte

tankstations

Kwaliteitscriteria
dat werkzaam
is vastgesteld

vergunningverlening,

toezicht

begin 2016 een verbeterplan
dat de basistaken
2.1 ", terwijl

in een regionale

toezicht

met een externe

(100 medewerkers)

doorgelicht,

die zijn voorgeschreven.

krachtens
opgesteld.

voor de verzoektaken

voor het

bureau het

waarbij

De rapportage

is getoetst

of

is opgeleverd

en

voor

de Wabo. Waar dat nog niet het geval is, wordt
Relevant daarbij

in elk geval dienen te worden

Verordening.

op orde

blijven gelden.

in welke mate zij voldoen aan de kwaliteitscriteria

procescriteria

Zo is

voor het

binnen andere branches en zal verder invulling

heeft de ODZOB in samenwerking

en handhaving

van toezicht.

gemaakt van zaken die wel/niet

ook voor de tankstations

is op VTH-terrein

en ervaringseisen

van de medewerkers

uitvoeren

en risico gestuurd)

in onze regio. Deze aanpak dient nu als voorbeeld

aanpak zal overigens

personeelsbestand

aanpak (uniform

en in 2015 een inventarisatie

en risico gestuurd

Binnen het project

aan de opleidings-

hebben als doel het efficienter

een branchegerichte

ontwikkeld

zijn bij bijna 180 gecontroleerde

kwaliteitscriteria

opnemen van

separaat zal

inrichtingen;

Risicogericht

geworden

het AB jaarlijks

van

handhaving;

Ontwikkeling

zij voldoen

die de ODZOB

Kwaliteitscriteria;

•

krijgen.

uitgevoerd

het gewenste

is dat inmiddels

duidelijk

is

op het niveau van de "Iandelijke

kwaliteitsniveau

nog vastgesteld

Deze zal pas medio 2016 worden vastgesteld

moet

door de individuele

gemeenteraden.

Ter Identi1icatie

Jaarstukken 2015

te

budget (=ongebruikt

in 2015 en ter dekking

De bekostiging

gemeenten

2015

- beschikbaar

met het in de begroting

- per jaar, waarbij

over projecten.

•

uitvoeren

van deze projecten

door de deelnemende

op 22 januari

van diverse VTH-taken

van het niet-bestede

zijn in 2015 binnen het Intensiveringsprogramma

Project Tankstations;

toezicht

ontvangen

voor ex-vvgb-bedrijven.

•

er vanuit

en verbetering

ten bedrage van € 292.760,

over de verdeling

De volgende

in een werkconferentie

in 2015. Voor de jaren 2016 en 2017 is ingestemd

hebben ontvangen

activiteiten.

als vooruit

2015 een budget van € 297.647,

met de aanwending

- uit 2014 voor de afronding

een intensiveringsbudget
besluiten

van projecten

om voor hetjaar

gericht op versnelling

is tevens ingestemd

ad € 134.201,

voorschot)

is het restbedrag

IV: Intensiveringsbudget

over de keuze voor uitvoering

stellen voor diverse

Hiervoor

passiva.

heeft het AB op 19 maart 2015 besloten

worden

gebracht

van € 0,53 mln. In 2015 is voor een bedrag van € 0,46 besteed aan bovengenoemde

De resterende

2.1.5

begroting

- BRABANT
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Vanuit

het project

gestructureerde
klachten

'Klachtenprocedure

en uniforme

die betrekking

zijn gesprekken

Daarnaast

is voor de afronding

bedrijven.

In 2016 krijgt

Het project
risico's

van milieuklachten.

die behoren

met de gemeenten

handhaving

IgH uitgevoerd,

zijn opgesteld.

en afstemming

Informatie

over het implementatieproces

Brabantse omgevingsdiensten.
afvalstoffenboekhouding

zijn. In 2015 is de eerste fase van het

informatie
doorgelicht

meldingen

controles

en is een gezamenlijke

toezicht

van een risicogerichte
worden ingezet

zijn in 2015 samen met de werkgroep
plaatsgevonden.

en operationeel

uitvoeringskader

fysieke archivering

daarbij is het digitaal

op Inspectieview
eenduidig

bij toezicht,

naar de mogelijkheden

te ontsluiten.

de Kernregistraties.

gaat krijgen.

Jaarstukken

2015

Belangrijkste

stukken,

zodat er geen

zaken zijn het standaardiseren
toezicht

van

en de

om informatiebronnen
Vanuit

vanuit

De VNG ondersteunt

op de komende

is erop gericht

zijn is uitvoering

lastiger

wordt

een pilot,

betrokken.

hoe de regio zich op het vlak van

Omgevingswet

in hun bijdrage

ontvangen

In 2015 is de subsidieaanvraag
pagina

en de provincie

ontwikkeld

en het Digitaal

dat energiebesparing

de gemeenten

en daarom heeft de regio een subsidie
op te starten.

duidelijk

de

Roxit is er echter een veelbelovende

de gemeenten

zal daarnaast een visie worden

bij toezicht

binnen de keten, specifiek

Rond dit nieuwe systeem doet de ODZOB momenteel

moet voorbereiden

energiebesparing

en
naar een

evenals bedrijfsondersteunende

het invoeren van digitaal

te ontwikkelen.

begin 2016 ook een vertegenwoordiging

Met deze vertegenwoordiging
de informatievoorziening

toegewerkt

in Zuidoost-Brabant.

van uitgaande

Hoewel de ideeen daaromheen

zeker om het op eigen initiatief

nieuwe ontwikkeling:

gezet. Zo heeft op 30

Milieu (IvM).

Breder in de regio is gekeken

energiebesparing

ondertekenen

zodat de

Meer veiliqheid

is in 2015 verder gecontinueerd.

meer hoeft plaats te vinden. Andere afgeronde

t.b.v. brieven en bezoekverslagen

stappen

voor de Wabo-milieutaken

Het

met een hoog

zal in 2016 worden

element

gestart die tot
te komen. Daarbij

risicomodel

werkconferentie

Met dit project

van de ODZOB informatiehuishouding

Belangrijk

Energieakkoord

en het

aanpak centraal.

en activiteiten

al verschillende

in Den Bosch de bestuurlijke

invoeren van de VTH processen in de systemen,

prioriteit

controle

en projecten

van een regionaal

processen.

Het project

de

gegeven aan de 2'

van de VTH-taken

op de bedrijven

zaken zijn het verder

waarin

invulling

en informatiegestuurde

heeft als resultaat het opstellen

door risicorequlerinq

initiatieven

in de uitvoering

Hiervoor

locatiedossiers,

WIGH

overleg tussen de drie

is samen met een bronhouder

In 2016 wordt

zijn al verschillende

zoveel mogelijk

De digitalisering

gebleken,

en

projectgroep

met andere handhavingspartners

middelen

strategisch

sjablonen

en een opleidingsplan
in de landelijke

is tussen diverse handhavingspartners

uitgevoerd.

tot meer harmonisatie

2015 op het provinciehuis

aansluiting

daar in te zetten waar de

vindt plaats in het Brabantbreed

omgevingsdiensten

ontwikkeling

Risicogericht

regionaal

bij

van de Brabant brede meldkamer

uitgewisseld

dat vooral gericht is op samenwerking

staat de gezamenlijke

qezondheid

gemaakt.

voorvallen

van het IgH team.

Binnen de drie Brabantse

risicoprofiel.

en -

en verzoektaken.

en verdere afspraken

geformeerd

en kennis wordt

Meld Misdaad Anoniem

doel hebben om stap-voor-stap

november

het grootst

Op basis van beschikbare

en zijn gezamenlijke

fase van het project

beschikbare

milieumeldingen

voor ongewone

(igH) heeft tot doel handhaving

van een afvalstoffeninrichting

Bij een drietal

operationaliseren

gevoerd

gevraagd

er is een projectgroep

inrichtingsplan

gedeeld

Dit betreft

het project een vervolg door de ontwikkeling

op niet naleven en/ of de nadelige effecten

informatie

tot een meer

tot het basistakenpakket

van het project nog aandacht

Informatiegestuurde

uitgevoerd.

is gekomen

taken.

implementatietraject

project

inrichtingen'

intake en afhandeling

hebben op inrichtingen

Vanuit de consignatiedienst

vanuit de collectieve

gemeentelijke

- BRABANT

bij bedrijven

een hogere

aan de doelstellingen

om de toezicht

opgesteld

Stelsel.

en toegekend,

1T#t~ldenti1icatie
Accountants LLP

uit het

op en stimulering

van

is een analyse
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gedaan van ingeschatte
energiebesparing
uitgewisseld

landelijk

hebben onderzoek
training

energieverbruiken

(meegenomen

en in het bijzonder

door te lopen. Doordat

Veranderende

stellen om bedrijven,

(in januari

vertraging

te stimuleren

2016 gegeven).

is opgelopen

rol van de overheid

is gericht

burgers en instellingen

b

~%Y:*Lk
Inzet uren

4.2

Inzet middelen

Totaal

intensiveringsbudget

Voor 2015 werd een intensiveringsbudget
2014 was € 0,13 mln. opgenomen
activiteiten

,

2.2

binnen het opgestelde

voor het

asbest, bouwen en

• bedragen x 1 €

$j,ltlit.m*,lt~.Jf
297.647

o

9

"':8·M

&ii@f.

gesteld van € 0,30 mln. In de jaarrekening
bedrag aangezien

in 2015 plaats moest vinden. In totaal was daardoor

verricht

In 2015 is gekozen

Begroting
na wijziging
2015

In 2015 werd voor een bedrag van € 0,32 mln. gerealiseerd.
activiteiten

zich dient op te

,

ontvangen

een bedrag van € 0,11 mln. dat onder vooruitontvangen

naar 2016.

om te delen met andere sectoren.

J;»tlZ!l4IJA
o
o
1M

beschikbaar

als voortuit

om in 2016
tools, is een

uitvoeringsverantwoordelijkheid

binnen de therna's

Begroting
primair
2015
4.1

doorgeschoven

en handhavingstaken.

worden gebundeld

en is een

van verschillende

op de wijze hoe de overheid

en het ophalen van de ervaringen

Deze kennis en ervaringen

van de HAS

tot energiebesparing

te bewegen om een grotere
toezicht

studenten

Dit project was gepland

bij het opleveren

van 2015 (en daarmee het budget)

op zich te nemen wat betreft vergunningen,
aangaan van de dialoog

waar grote kansen liggen voor

2016), er is kennis en ervaring

met de Brabantse omgevingsdiensten,

voorbereid

landelijk

deel van de werkzaamheden

tankstations.

te selecteren

gedaan naar hoe het beste bedrijven

voor toezichthouders

Het project

om bedrijven

in de uitvraag toezichtprogramma

-BRABANT

van

nog een deel van de

een bedrag van € 0,43 mln. beschikbaar.

Ultimo 2015 resteert als gevolg daarvan nog

bedragen

is opgevoerd.

Hiervoor

worden

in 2016

plan.

Parag rafen

In het Besluit Begroting
Programmabegroting

in Verantwoording

Provincies en Gemeenten

en daarmee ook in de verantwoording

tenminste

is opgenomen
de volgende

dat in de
paragrafen

opgenomen

dienen te zijn:
lokale heffingen;
weerstandsvermogen

en risicobeheersing;

financiering;
bedrijfsvoering;
verbonden

partijen;

grondbeleid;
onderhoud

2.2.1

kapitaalgoederen.

lokale heffingen

De ODZOB is door de Provincie Noord-Brabant
Voor zover er bij de vergunningverlening
neemt de directeur

gemandateerd

voor het vergunningverleningsproces.

(dit is het geval bij bouwprocedures)

van de ODZOB een heffingsbesluit

Provincie. Aan de hand van dit heffingsbesluit

int de Provincie Noord-Brabant

Jaarstukken

pagina 12 van

2015

leges verschuldigd

aan de hand van regelgeving!tarifering

zelf de betreffende

Ter htentmccatii
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bepaling

van de hoogte en de inning van de leges vindt daarmee

Provincie

Noord-Brabant.

2.2.2

Weerstandsvermogen

2.2.2.1

Inleiding

In de Flnanciele
financieel

Verordening

Omgevingsdienst

en risicomanagement",

Bestuur op 12 december
Het Besluit Begroting

2013 is geregeld

door verzekeringen,
zijn vastgelegd

die is vastgesteld

dat de kaders voor het

voorzieningen,

het

in een nota

in de vergadering

van het Algemeen

2013.

en Verantwoording

gemeenschappelijke

regelingen

Provincies en Gemeenten

vrij in het inkleuren

weerstandsvermogen.

Deze organisaties,

weerstandscapaciteit

in beeld te brengen.

2.2.2.2

Zuidoost-Brabant

het opvangen van risico's

en de gewenste weerstandscapaciteit

"weerstandsvermogen

plaats door het bevoegd gezag, i.c. De

en risicobeheersing

risicomanagement,

weerstandsvermogen

-BRABANT

laat gemeenten,

van de begrippen

waaronder

provincies

en

risico, weerstandscapaciteit

ook de ODZOB, dienen zelf risico's

en

en de

Weerstandsvermogen

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit
beschikken

wordt gedefinieerd

om niet begrote

organisatiedoelstellingen
In artikel

als de middelen

en mogelijkheden

niet in gevaar komen, als risico's werkelijkheid

30 lid 4 van de GR is ten aanzien van een negatief

"Het algemeen

bestuur

waarover

de ODZOB kan

kosten te dekken. Het is een buffer om er voor te zorgen dat de

kan besluiten

de blijkens

resultaat

de jaarrekening

worden.

het volgende

bepaald:

behaalde negatieve

resultaten

geheel of

ten dele:
a.

Af te boeken van reserves, voor zover aanwezig;

b.

Ten laste te brengen van de deelnemers

de jaarrekening
Dit betekent
In beginsel

betrekking

naar rato van ieders afname (=omzet)

heeft."

dat elke deelnemer

naar proportie

van zijn omzet deelneemt

hoeft de ODZOB niet zelf te beschikken

op de deelnemers.

Dit is evenwel vanuit

niet gewenst.

praktisch

oogpunt

tot begrotingsoverschrijding

Een negatief

heeft het algemeen

risico management"

bepaald dat de ODZOB, om adequaat

dient te beschikken

dat dit leidt tot verstoring

Conform

de uitgangspunten

alleen de algemene
Algemeen

op te vangen. Er

en verstoring

van de nota "weerstandsvermogen

en effectief

te kunnen

vooraf gestelde

Hierdoor

kaders) zelf op te vangen

van de nota "weerstandsvermogen

en risico management",

rekent de ODZOB

Hoe groot de buffer dient te zijn bepaalt het

Bestuur op basis van de risico's die de ODZOB loopt.

Weerstandsvermogen
(benodigde
is inzicht

tussen de beschikbare

weerstandscapaciteit

die de ODZOB loopt. Voor het beoordelen

nodig in zowel de omvang en de achtergronden

beschikbare

Jaarstukken

is de verhouding

weerstandscapaciteit)

van de mogelijke

en de risico's

van het weerstandsvermogen
risico's

als ook in de

weerstandscapaciteit.

2015

en

bij de deelnemers.

reserve tot de weerstandscapaciteit.

Het weerstandsvermogen

van

reageren op de flnanciele

buffer die dienst doet als een "egalisatiereserve".

is de ODZOB in staat om risico's (binnen de door de deelnemers
zonder

risico's.

zou steeds bij de

met alle vertraging

bestuur met de vaststelling

over een flnanclele

risico's

exploitatieresultaat

dan wel begrotingswijziging

dien leiden. Daarom
risico's,

in bovengenoemde

over een buffer om flnanclele

kan immers een beroep gedaan worden
deelnemers

in het jaar waarop

pagina
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De ratio tussen de beschikbare
risico's)

geeft een indruk

en de benodigde

weerstandscapaciteit

van het weerstandsvermogen

- BRABANT

(op basis van gernventariseerde

van de ODZOB.

Beschikbare weerstandscapaciteit
Ratio weerstandsvermogen

= ---------------

Benodigde weerstandscapaciteit
Als norm voor het weerstandsvermogen
management"
november

wordt volgens de nota "weerstandsvermogen

een ratio tussen 1,0 en 1,4 gehanteerd.

2015 ingestemd

met de kadernota

Inmiddels

en risico

heeft het AB in de vergadering

van 26

waarin een ratio van 1,0 werd voorgesteld.

Algemene reserve
Op basis van de risico-inventarisatie

die de ODZOB heeft gemaakt

van bovengenoemde

ratio voor het weerstandsvermogen

weerstandscapaciteit

(=algemene

In deze paragraaf
algemene

wordt

reserve bedraagt

bestemmingsreserve
ultimo

hoe de algemene

reserve zich ontwikkelt

2015 € 0,61 mln. De voorlopige

ultimo

t.o.v. deze streefwaarde.

kosten en € 0,48 mln. aan de algemene

reserves. Algemene

In aanvulling

°

2015

hierop dient rekening

€ 48 mln.
€ 1,09 mln.

gehouden

gehouden

te worden

met de verwachte

met het eenmaliq

effect van de invoering

gevolg hiervan dient de ODZOB in 2016 een voorziening
ultimo

2016. Voor deze kostenverhoging

te worden

Volgens

gevolg daarvan de algemene
De streefwaarde

ontwikkelingen

in 2016. De

2016 toont een resultaat van € 0,18 mln. Echter in begroting

stand van begroting

geen rekening

ingediend

reserve per

€ 0,61 mln.
resultaatbestemming

Totaal

vakantiegeld

De

cijfers van 2015 tonen een resultaat

2015

Voorgenomen

huidige

is aan de hand

bestaat om hiervan € 0,06 toe te voegen aan de

het voornemen

personele

paragraaf),

voor de beschikbare

reserve) bepaald op € 1,26 mln.

uiteengezet

van circa € 0,54 mln. waarbij

(zie volgende

de streefwaarde

van het individuele

2016 is nog

keuze budget. Als

op te bouwen voor de verplichting

van het
van € 0,4 mln.

dient nog een begrotingswijziging

in 2016 € 0,22 mln. negatief

deze aannames zal het resultaat

zijn en zal als

reserve afnemen tot een niveau van circa € 0,87 mln.

voor de algemene

reserve wordt vooralsnog

dan ook nog niet bereikt.

2.2.2.3 Risicobeheersing
Risicomanagement

is het effectief

organisatiedoelstellingen

omgaan met de kansen en bedreigingen

kunnen beYnvloeden. Hiervoor

ingericht

van identificeren,

prioriteren

Hierdoor

kunnen goed onderbouwde
•

Welke risico's

•

Welke beheersmaatregelen

gedragen

•

Welke middelen

die de realisatie

van de

is het van belang dat er een continu

proces wordt

en beheersen.
keuzes gemaakt worden

met betrekking

tot:

kunnen worden?
kunnen getroffen

moeten, ter afdekking

worden?

van risico's,

gereserveerd

worden?

•
De wijze waarop
•
•

met risico's wordt omgegaan

Vermijden

(bijvoorbeeld:

Beheersen (bijvoorbeeld:

stoppen

kent de volgende

alternatieven:

met bepaalde activiteiten)

maatregelen

treffen

door processen,

procedures

of organisatiecultuur

aan te passen)
•

Overdragen

Jaarstukken 2015

(bijvoorbeeld:

verzekering

afsluiten
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Accepteren

Vermijden

van risico's

Binnen de ODZOB worden
verantwoordelijke

onnodig

managers

offertebeoordeling

risicovolle

beoordeeld

activiteiten

vermeden.

Offertes

alvorens deze aan opdrachtgevers

hoort ook de afweging

van eventuele

risico's

worden
worden

door de
aangeboden.

Binnen de

ten aanzien van de te aanvaarden

opdracht.
Beheersen
De ODZOB tracht
hanteren

risico's

zoveel mogelijk

te beheersen door duidelijke

processen en procedures

te

dan wel te ontwikkelen.

Zo wordt voortdurend
dienen zowel fouten
ertoe om risico's

gewerkt aan de verbetering
als gevaarlijke

te beheersen.

beschermingsmiddelen)
sector en het uitvoeren

situaties

van de processen

voorkomen

te worden.

Hierbij valt te denken aan instructies

bij het uitvoeren

en evaluatie

en inkoopvoorwaarden

voor personeel

(bv. voor het gebruik

van de taken o.a. bij inspectie

van een risico-inventarisatie

Ook zijn er leveringsvoorwaarden

op het gebied van VTH. Daarmee
Ook instructies

van luchtwassers

dienen

van persoonlijke
in de agrarische

(RIE).

vastgesteld

om risico's te beheersen.

Overdragen
De ODZOB heeft een aantal risico's overgedragen
momenteel

de volgende
•

door verzekeringen

af te sluiten.

De ODZOB heeft

verzekeringspolissen:

aansprakelijkheid

bedrijven

(Dekking

voor Personen- en zaakschade

€ 5 mln. per aanspraak, gelimiteerd

maximaal

vermogensschade

maximaal

voor een bedrag van

tot € 10 mln. per verzekeringsjaar.

€ 5 mln. per aanspraak,

gelimiteerd

Dekking

tot € 10 mln. per

verzekeringsjaar);
•

verzekering

•

computerverzekering;

"Goed werkgeverschap"

•

inboedelverzekering;

•

verzekering

•

autoverzekering

"Reconstructie

(Dekking

€ 2.500.000,-

per aanspraak);

administratie";

voor het BOA-voertuig.

Accepteren
Het management

van de ODZOB heeft in de loop van 2015 met behulp van een externe

waaraan de ODZOB is blootgesteld
opstelling

van de jaarrekening

de inventarisatie
opgenomen
gehanteerde
inzicht

ge"lnventariseerd.

zijn weergegeven

in de tabel op de volgende

die niet binnen de normale
methodiek

het effect groter

bedrijfsvoering
van de risico's.

zijn dan de verwachtingswaarde,

op actualiteit

de risico's

in het kader van de

getoetst.

De uitkomsten

kunnen worden

dan 6). Opgemerkt

(dit zijn in de

dient te worden

Wanneer een risico zich daadwerkelijk

dat de tabel
voordoet

de waarde waarin de kans dat het verschijnsel

zich

is verrekend.

Ter Identlncatis
jaarstukken

2015

van

pagina. In deze tabel zijn alle risico's

opgelost

alle risico's met een score groter

geeft in de verwachtingswaarde

voordoet

Tevens heeft het management

2015 onlangs deze inventarisatie

adviseur
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5amenvaning geinventariseerde rtstco's ODZOB
a,

Strategische

8ezuinigingen

1.3

Mutatie

O~

eente s en p(ovincie

in werk. bj voorbeeld

Verlies takenpak.ket

Nlet reaJiseren

2

1)

kan

21

4} verwachtin

efr.a in t 3}

SCOf

waarde ln (

risico's

1.1

1.0

-BRABANT

dassiflCer1r'M.J
Seheetsmaatregel

/

weke

raken Wbb

letden

[O[

I deregulerilo

een om zet veriagioo.

/ lckaal beleid; t.z..t OmgeYinoswet

a.an kleine sam e:nwerkinosverbanden

van doeistelingen

efficiency.

standaardisatie.

en andere concurrenten

utV'Oem.9sbe~id.

uniform iteit

In algem ene zin zal dil: risic.o moeten
worden opgeva,ngen door een
aanpassing
in de werk.orgar;satie
O>ezLinigino. om buiging, nleuwe om zet)
vccr de daarop wlgende
begrotingsperiode.
Korte termijn
hicttek.osten zouden opgevangen
m oeten
kunnen worden vanult het
weeera nd sverm 00' en.

40%

1.002.500

12

605.000

Oeelnem ers d.m.v. goede comm uricatie
oYertuigeon van de ccns eqcennes
deroelike s.ituaties.; en zo19en dat
capaciteit
aangepast
kan w crden door re
werken met ftexibeie schil.

40%

250.000

0

100.000

In alOtfn lff1e Zin za.l dil: risico m ot'ten
worden opgevangen
door een
aanpassing
in de wmoroarlsatie
(bezuirigiog. om bUigir'l9. rieuwe om zet)
voor de daarop volgende
begrotlngsperiode.l(orte
rennijn
maiekosun
zouden opge ...angen moeten
kU'lnen worden vanuit het
w~rsrandsverm09en.

40%

1.000.000

12

400.000

60;';

800.000

12

480.000

40%

100.000

0

40.000

40)1

100.000

6

40.000

40%

250.000

6

100DOO

60%

100.000

8

96.000

HeJder com m uni~ren I/an d e behoeften
en voorwaarden
voor '$ucces. en de
deelnem en d.m.v. 90ede com m unicatie
~V

b .• nformatie risico's
c.lmago/politieke
nsico's
d. Materii~
risico's
e. Pro«dure
risico's
f. Aanspl'3keli"kheidsrisico's

8.1

Fouten

8.2

Optreden

Verantwoordel,kheid
lIoor de
overgedragen dossie~ en dus ook I/oor
eventuele fouten daari'n berusren bij de
oroanisatie waar de fouten gem aakt zijn,
Eventuele schade daar verhalen.
Befangrijk is m et nam e de zorg yoor het
l<;apltaal van de OOZ06 dat be$taat t..it
deskundige
m edMerkers. Strateoische
personeesplanning. ind ividuete
begefeidng
personeel en voldoende
aandadl[
yoor 1ft et name opleidnoen.
Ook m et bettekking tot comm unicade en
integriteit,

in oude dosslel'!t

personee!

• Financiele risico's
9.1

Koscen ontWikkeUng 10 voorzieningen

9.3

IndexerinO

begroting

politieke

h. le1sel en veiligheidsrisico'~/Arbo
i. Personeelsrisico's
Totaa.1 ri~co's m et: scores 0 t/m 12

Strategische
!CTpla.nBf"9 maken VQor
kom ende S Jaa:r. elk jur ac!ualiseren en
aaieplan voor komend j-aar opstelen
AanslLiten bi' reoionaJe aanbestedinoen
lJ:J effident mogelijk werl:en. Ooor
goede com m uricatie: m et de deelnent ers
bewerk.steliQen
dat ee-n fealisti$cne
begroong
m et realistische indexemo
wordt vastQMteld.

di-scussle

en arbeidsrisico's
~ 4.322500

Toelichting
bij de kolommen:
1) Voor elk van de risico's is een kans bepaald. Hiervoor zijn een 4-tal categorieen vastgesteld (5, 15, 40 en 60%).
Aan deze kansen zijn respectievelijk
de volgende wegingsfactoren
toegekend:
1, 2, 3, 4. 5ituaties die zich zeker
voordoen zijn niet als risico benoemd.
2)

Voor elk van de risico's is ingeschat wat het effect in euro's is wanneer het fenomeen zich daadwerkelijk
voordoet. Aan de hand van de omvang van het effect is ook hier een wegingsfactor
toegekend:
< € 100.000
€ 100.000 - € 500.000:
€ 500.000 - € 1.000.000:

3)
4)

wegingsfactor
wegingsfactor
wegingsfactor

1
2
3

> 1.000.000:
wegingsfactor
4
Voor elk van de risico's is door vermenigvuldiging
van de wegingsfactor
uit 1) en 2) een totaalscore
Deze totaalscore
is een indicatie voor de ernst van het risico.
Voor elk van de risico's is door vermenigvuldiging
kans en effect de verwachtingswaarde
bepaald.

bepaald.

Toelichting
bij de rijen:
Elke rij bevat een categorie ge'ldentificeerde
risico's. Wanneer de totaalscore van de betreffende categorie < 6 is, is het
risico verder niet opgenomen.
De regel is dan verder blanco. De totale verwachtingswaarde
van de risico's met score < 6
bedraagt

circa € 280.000,-

Ter Identirlcatie
Jaarstukken

2015

pagina 16 van

29 m art 2016

L ~

Ern~t & Y:
~,

Ii.

w

Accountants LLP
tttr
O<l~

t 1.921 DOO

JAARSTUKKEN 2015

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST

In de kadernota
geen rekening
provincie

werd voorgesteld
te houden

kunnen

om bij de vaststelling

leiden tot minder opbrengsten

bij de ODZOB. Dit betreft

van € 0,67 mln. Aangezien

dan van de ODZOB ligt, is voorgesteld

van de na te streven weerstandscapaciteit
Het totaal van de verwachtingswaarden

een algemene

(na goedkeuring

reserve van € 1,09 mln. De algemene

2.2.2.4

tekort

de algemene

bij gemeenten

en provincie

nog € 0,17

dienen de deelnemers

risico van € 0,84 mln.(Het

te houden met een gezamenlijk

als gevolg van bezuinigingen

van het

reserve is daarmee

mln. te laag om de eigen risico's af te dekken. Als gevolg van het voorgaande

geconstateerde

dan met €

met score 6 t/rn 12 uit de tabel wordt

als gevolg daarvan € 1.26 mln. in plaats van € 1,92 mln.

van het risico van € 1.26 mln. heeft de ODZOB inmiddels

rekening

van de

en bij de vaststelling

dit risico niet mee te nemen.
van de risico's

Voor de afdekking

hun risicoparagraaf

en

1.1. uit de tabel

dit risico meer in de invloedsfeer

om dit risico ook daar te beleggen,

en bedraagt

opbrengsten

reserve

bij gemeenten

risiconummer

0,67 mln. verlaagd
bestemmingsvoorstel)

voor de algemene

met het risico dat bestaat uit het feit dat bezuinigingen

en heeft een verwachtingswaarde
deelnemers

van de streefwaarde

-BRABANT

zelf in

risico van lagere

€ 0,67 mln. vermeerderd

met het

reserve van € 0,17 mln.).

Kengetallen

Volgens

het besluit tot wijziging

weerstandsvermogen
vergroten.

De kengetallen

Netto

schuldquote

Netto

schuldquote

van het BBV van 15 mei 2015 dient de ODOZB in de paragraaf

en risicobeheersing

kengetallen

en bijbehorende

op te nemen. Dit teneinde

beoordeling

-0,3%
gecorrigeerd

voor alle verstrekte

leningen

50 Ivabilite its ratio
5tructurele

te

-2,5%

-0,3%

-2,5%

13,3%

20,5%

exploitatieruimte

6,6%

Gro ndexploitatie
Be las tingcapacite

de transparantie

volgen onderstaand.

it

5,3%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Netto schuldquote
Netto schuldquote
middelen.
drukken.
positief

geeft inzicht

Het geeft zodoende
Een negatief

in het niveau van de schuldenlast
een indicatie

percentage

van de ODZOB ten opzichte

in welke mate de rentelasten

en aflossingen

van de eigen

op de exploitatie

geeft aan dat er per saldo geen sprake is van een netto schuld maar een

saldo.

Netto schuldquote
Aangezien

qecorriqeerd

voor alle verstrekte

de ODZOB geen verstrekte

leninqen

leningen heeft, is dit kengetal

gelijk aan de ongecorrigeerde

versie.

Solvabiliteitsratio
De solvabiliteitsratio
te voldoen.
balanstotaal.

geeft inzicht

in de mate waarin de ODZOB in staat is aan zijn financiele

Onder de solvabiliteitsratio
Het eigen vermogen

(zowel de algemene

wordt verstaan het eigen vermogen

van de ODZOB bestaat volgens artikel

reserve als de bestemmingsreserves)

en het resultaat

als percentage

verplichtingen
van het totale

42 van het BBV uit de reserves
uit het overzicht

van baten en

lasten.
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Crondexploitatie
Dit kengetal geeft weer hoe de waarde van de grond zich verhoudt tot de totale (geraamde) baten. Voor de
berekening

van dit kengetal worden de niet in exploitatie

genomen gronden en de bouwgrond

exploitatie

bij elkaar opgeteld en gedeeld door de totale baten uit de programmabegroting

(ingevolge

artikel 17, onderdeel c, van het BBV)en uitgedrukt

voorraden

grond is van belang, omdat deze waarde moet worden terugverdiend

accountant

in

of jaarstukken

in een percentage. De boekwaarde van de
bij de verkoop.

De

moet ieder jaar beoordelen of de gronden tegen een actuele waarde op de balans zijn

opgenomen.

Bij de ODZOB is geen sprake van grondexploitatie

en daarmee is dit kengetal niet van

toepassing.

Structurele

exploitatleruimte

Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele
lasten te dragen, of welke structurele
nodig is. Voor de beoordeling
onderscheid

exploitatieruimte

saldo van de structurele
uitgedrukt

daling van de lasten daarvoor

van het structurele en reele evenwicht van de begroting

gemaakt tussen structurele

De structurele

ruimte de ODZOB heeft om de eigen

stijging van de baten of structurele
en incidentele

lasten.

wordt bepaald door het saldo van de structurele

onttrekkingen

en toevoegingen

wordt thans het

baten en lasten en het

aan reserves gedeeld door de totale baten en

in een percentage.

Belastinq capaciteit
De belastingcapaciteit
volgende

geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiele tegenvaller

begrotingsjaar

De ODZOB heeft geen mogelijkheid
capaciteit

tot het heffen van opcenten of OZB. Het kengetal voor belasting

is daarmee niet van toepassing voor de ODZOB dan wel is gelijk aan nul.

Beoordelinq van de onderlinqe verhoudinq tussen de kenqetallen

in relatie tot de [inanciele positie.

De kengetallen

van de ODZOB zijn in lijn met de positie van de ODZOB als jonge organisatie.

De organisatie

heeft in de eerste jaren van haar bestaan een beperkt eigen vermogen

gedeeltelijk

in het

kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid.

gefinancierd

de solvabiliteitsratio

met vreemd vermogen. Dit komt tot uiting in de solvabiliteitsratio.

geen stuurelement

eigen en vreemd vermogen weer. Er is wel een streefwaarde
voor een belangrijk

en is

Overigens is

voor de ODZOB, immers deze ratio geeft de verhouding

tussen

voor (een deel van) het eigen vermogen t.W. de

algemene reserve, maar niet voor het vreemd vermogen. Voor de toekomst
solvabiliteitsratio

opgebouwd

wordt de uitkomst

van de

deel bepaald door het beleid ten aanzien van de opbouw van de

algemene reserve.
De structurele

exploitatieruimte

Immers het is moeilijk
gedragen.
waardoor

is een ratio die voor de ODZOB slechts beperkte informatiewaarde

te beoordelen of de structurele

De deelnemers

baten zich ook daadwerkelijk

kennen grote vrijheid om opdrachten

heeft.
zullen

al dan niet bij de ODZOB te plaatsen,

de baten sterk bejnvloed kunnen worden. Ook het al dan niet voortzetten

andere vorm van middelen) van het intensiveringsbudget

als structureel

heeft belangrijke

(of omzetten

in een

invloed op de ontwikkeling

de baten.
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2.2.3

Financiering

Bij de inwerkingtreding

van de Wet Financiering

financieringsparagraaf
wordt

-BRABANT

beoogd

en de begroting

de transparantie

de (financierings)risico's.

decentrale

en jaarrekening

overheden

van het treasurybeleid

en -beheer

en renterisiconorm.

wijze waarop

omgegaan

Tevens wordt inzicht

wordt met overtollige

liquide

van een

Met de financieringsparagraaf

te vergroten

In deze paragraaf wordt nader ingegaan

kasgeldlimiet

(Fido) is het opnemen

voorgeschreven.

en meer inzicht

op de voorgeschreven

te geven in

informatie

gegeven in de wijze van financiering

over

als ook in de

middelen.

Leningenportefeuille
De ODZOB heeft een 4-jarige
contract

lening van € 2 mln. bij de Bank Nederlandse

in 2014 en 2015 jaarlijks

De lening kent het volgende

aflossingspatroon

Aflossing

Daarnaast

voor de restschuld:

€ 1.000.000,
€ 500.000,
€ 500.000,

17-06-2017

-

-

€ 500.000, -

-

0, -

heeft de ODZOB toegang tot een rekening

courant

krediet

Schatkistbankieren/tijdelijk

overtollige

Tijdelijk

worden d.m.v. schatkistbankieren

overtollige

toelichting,

middelen

zie paragraaf

waarvan conform

Restschuld

31-12-2015
17-06-2016

Gemeenten

€ 0,5 mln. werd afgelost.

bij BNG van € 1.800.000,

-

middelen
bij het rijk gestald. Voor verdere

3.1.3.1.

Kasgeldlimiet
Met de kasgeldlimiet
haar financiele
bedraagt

is in de wet FIDO een norm gesteld voor het maximum

bedrijfsvoering

met kortlopende

8,2% van het begrotingstotaal

middelen

(looptijd

aan lasten voor bestemming.

1,36 mln. Aangezien

de vlottende

ODZOB ruimschoots

binnen deze norm. Voor specificatie,

bedrag waarop de organisatie

< 1 jaar) mag financieren.
Voor 2015 bedraagt

schuld van de ODZOB lager is dan de vlottende
zie onderstaande

Deze norm

deze norm €

middelen,

blijft de

tabel:

Ter !dentl1lcatie
Jaarstukken

2015

pagina 19 van

6

Ern~t &

E

29m

Accountants LLP
tter
or1d

art 201 6

/

OMGEVINGSDIENST

JAARSTUKKEN 2015

ZUIDOOST

- opgenomen
- schuld
- door

derden

courant

gestorte

gelden

< 1 jaar
1.100.078

828.879

1.371.847

1.404.910

1

1.189.770

passiva

4.452.282

5.352.446

6.963.531

3.704.288

1

4.064.607

scruld

5.552.360

6.781.326

8.335.379

5.709.798

5.254.377

courant

4.708.731

5.603.302

5.552.234

3.923.880

3.315.633

tegoeden

2.163.201

1.355.390

3.122.936

1.848.052

2.162.184

273.650

390.048

833.974

798.958

1.336.451

7. 745.582

7.348.740

9.509.745

6.570.897

6.874.268

-1.593.222

-1.167.415

-1.173.766

-1.461.693

-1.559.891

1.355.309

1.355.309

1.355.309

1.355.309

1.329.265

2.948.531

2.522.724

2.529.075

2.817.002

2.889.156

16.528.160

16.528.160

16.528.160

16.528.160

16.210.545

schulden/overlopende

- overlopende
Totaal vlotterde
Vlottende

middelen

- contante

gelden

- tegoeden

uitstaande

- overlopende

passiva

in kas

rekening

- overige

activa

Totaal vlotterde
Toets

< 1 jaar

gelden

in rekening

- overige

- BRABANT

middelen

kasgeldlimiet

3.1 Totaal

netto

vlottende

3.2 Toegestane
Ruimte

schuld

(1 -/- 2)

kasgeldlimiet

(3.2 -/- 3.1)

Berekening toegestane

kasgeldllmiet

Begrotingstotaal

8,20%

Normpercentage

1.355.309

Norm

8,20%

8,20%
1.355.309

8,20%
1.355.309

1.355.309

8,20%
1.329.265

Renterisiconorm
De renterisiconorm
rentetypische
looptijden

heeft tot doel het beheersen van de renterisico's

looptijd

op de vaste schuld (=schuld

van een jaar of langer) door onder andere het aanbrengen

van de leningenportefeuille.

De renterisiconorm

schuld dat binnen een gegeven jaar verplicht

moet worden

afgelost,

of waarvan de rente moet worden

waarvan

in 2014 en 2015 telkens € 0,5 mln. volgens schema werd afgelost.

gelopen

wordt.

1

Renteherzieningen

2

Aflossingen
Renterisico

4

(l

uitsluitend

Sa Ruimte onder risiconorm

Berekening renterisiconorm
20%
conform

opgenomen.

500.000

500.000

500.000

3.305.632

3.242.109

2.805.632

2.742.109
n.v.t.

(4)

Begro tingstotaal
Minimumbedrag

er geen rente risico over

het aflossingsdeel

0

500.000

n.v.t.

risiconorm

In juni 2016 dient de derde

waardoor

tabel is e.e.a. nader uitgewerkt.

0

Renterisiconorm

Percentage

overzicht

de ODZOB aan deze norm. In onderstaand

+2)

5b Ove rs chrijdinq

De lening kent een vast rentepercentage,

Daarom is in onderstaand

In 2015 voldeed

mag bedragen.

De ODZOB heeft een lening van € 2 mln.

maximaal

plaats te vinden.

met een

in de

bepaalt dat het bedrag van de langlopende

herzien,
aflossing

20% van het begrotingstotaal

van spreiding

regeling

16.528.160

16.210.545

3.305.632

3.242.109

2.500.000

2.500.000
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Bedrijfsvoering

2.2.4.1

Personeel en organisatie

De ontwikkeling

van het personeelsbeleid

en de daarbij

behorende

regelingen

en instrumenten

heeft in

2015 verder vorm gekregen.
Digitalisering
In het kader van het Nieuwe Werken en de verhuizing
digitaliseringsslag
de Digitale
gesprekscycl
Daarnaast

plaatsgevonden.

Gesprekscyclus

naar het nieuwe pand heeft er in 2015 een intensieve

De Digitale Gesprekscyclus

kunnen de afdelingsmanager

us (start/voortgang/beoordel

is in 2015 ge'lntroduceerd.

en de medewerker

volledig

Met behulp van

digitaal

de

ingsges prek) vastlegge n.

zijn in 2015 de personeelsdossiers

volledig

gedigitaliseerd

in het digitale

systeem IZIS.

Stud iefaci Iiteitenregeling
In 2015 is de studiefaciliteitenregeling
gezamenlijkheid
Invoering

ODZOB vastgesteld.

Dit betreft

met de andere Brabantse omgevingsdiensten

Werkkostenregeling

Met ingang van 1 januari
samenwerking

een studiefaciliteitenregeling

die in

is ontwikkeld.

(WKR)

2015 is de werkkostenregeling

met het team financien

van toepassing.

de salarisadministratie

We hebben in nauwe

en de financiele

administratie

" WKR-proof"

ingericht.
Werktijdenregeling
Per 1 januari

verlof en flexibele
opzichte

ODZOB

2015 is de werktijdenregeling
werktijden

van 2014 gestegen

aantal medewerkers

ODZOB vastgesteld.

dient te worden omgegaan.

tot ca. 12.000 uur. Deze stijging

met zeer specifieke

expertise

opgebouwde

verlof op te nemen. Het betroffen

nadrukkelijk

verzoek

van de opdrachtgevers

hebben een aantal medewerkers
medewerkers

van o.a. facility

hebben kunnen

opnemen

voor de verlofverplichtingen
zal in het voorstel
60.000,-

hier volledig

is te verklaren
declarabele

vanwege

het gegeven dat een

werkzaamheden

medewerkers

waren om hun

die op

zijn uitgevoerd.

ziek waren minder verlof kunnen opnemen.

met noodzakelijke

hoe met

is met ca. 1500 uur ten

hun inzet niet in de gelegenheid

en ICT die vanwege de verhuizing

Daarnaast

Tot slot zijn er

van de ODZOB eind 2015 minder verlof

uit te voeren werkzaamheden.

jegens het personeel een bestemmingsreserve.

voor de resultaatbestemming

voorgesteld

vanwege

door deze specifieke

die langdurig

in verband

Daarin is onder andere geregeld

Het restantverlof

2015 een toevoeging

De Odzob hanteert

Vanwege voornoemde

stijging

aan deze reserve van circa €

worden.

RI&E en plan van aanpak
Om de risico's

op het gebied van arbeidsomstandigheden

2015 een uitgebreide
overleg

Risico inventarisatie

met de Ondernemingsraad

actiepunten

opgenomen

en evaluatie

binnen de organisatie
uitgevoerd.

een plan van aanpak opgesteld.

die we op het gebied van het optimaliseren

in kaart te brengen

Naar aanleiding

is in

van de RI&E is in

In het plan van aanpak zijn de
van de arbeidsomstandigheden

dienen

te ondernemen.
Ziekteverzuim
Het gemiddelde

ziekteverzuimpercentage

ziekteverzuimpercentage
ziekteverzuimtarget

in 2015 bedroeg

4,2%. De verzuimfrequentie

was hiermee in 2015 iets lager dan de in de begroting

van 4,5%. In 2015 is door het management

veel aandacht

was 1,25. Het

vastgestelde
besteed aan het
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terugdringen
training

van het vooral langdurige

verzuimmanagement

langdurig

verzuimde

ondersteuning

afgeworpen.

gehad bij hun re-integratie
individuele

verzuimen.

aandacht

In 2015 heeft het management

een

en investering

die

Deze medewerkers

in het arbeidsproces

bedrijfsmaatschappelijk

afdelingsmanagers

ziekteverzuim.

gevolgd. Veel persoonlijke

heeft zijn vruchten

bedrijfsfysiotherapie,
kortdurend

individueel

Deze persoonlijke

in medewerkers

hebben vaak (externe)

in de vorm van o.a. coaching,

werk en bedrijfspsychologische

ziekteverzuimgesprekken

- BRABANT

gevoerd

zorg. Daarnaast

met medewerkers

hebben de

die frequent

aandacht heeft invloed op de dalende ziekteverzuimfrequentie.

Enkele kengetallen
Per 1 januari
december

2015 bedroeg

2015 bedroeg

boventalligheid

daarvoor

in de plaats werden medewerkers

bij de ODZOB gedetacheerd

vanuit deelnemers

Huisvesting

aanstelling.

uitgestroomd.

met vast personeel

Op 31
De

kende ook dit jaar

via detacheringsbureaus

en via payroll

in 2015 gemiddeld

18,3 fte. Ook werden

bij de ODZOB bedroeg

schil van 20% van de benodigde

2.2.4.2

met een ambtelijke

tot 1 fte. De bezetting

Het totaal aantal flexkrachten

medewerkers
flexibele

161,1 fte medewerkers

158,4 fte. In 2015 zijn vier medewerkers

is in 2015 teruggedrongen

een dalende trend;
ingehuurd.

de bezetting

de bezetting

aan de ODZOB. Gestreefd

werd naar een

formatie.

en voorzieningen

Kantoor
In 2014 is gestart

met een selectieproces

programma

van eisen vastgesteld,

gemeenten

zijn diverse

marktpartijen
kwaliteit

panden aangeboden,

hebben panden aangeboden.

en bereikbaarheid.

werkplekken

Uitgangspunt

was de principes

duurzaamheid
nabijheid

(receptie,

voor huisvesting

van 5 jaar. Voordat

de verbouwing.

en inrichting

en gebruik

prijs,

van nieuwe

in de regio en
evenals

te kunnen delen met

etc.).

met APF tot stand gekomen

voor de duur van 5 jaar met de optie tot

werd heeft er een aanbesteding

als de bouwcobrdinatie

is begeleid

plaatsgevonden

een parkeergelegenheid

bij gehuurd

kan worden

het gebruik

andere Omgevingsdiensten

af. De leaseauto's
gehuurd

zijn deels vervangen

op momenten

van de dienstfiets

door een goedkoper

aangegaan met Greenwheels

dat de vaste dienstauto's

en van NS-businesscards

met de voorbereiding

waardoor

in Noord Brabant zal een mobiliteitsbeleid

niet beschikbaar

voor dienstreizen

voor een Vervoersplan

conform
worden

alternatief.

er ad-hoc (per uur) extra
zijn.

gestimuleerd.

het SBK. Tezamen

met de

opgesteld.

Het Nieuwe Werken
De ca. 180 werkplekken
ondersteund.

in het huidige gebouw zijn 'virtueel'

De WIFI ontvangst

uitgevoerd,

dient echter nog verbeterd

waarmee flexwerken

te worden.

Waar mogelijk

optimaal
is voor de

Ter ldenti1icatie
Jaarstukken

2015

is

t.b.v. van

functie.

is de ODZOB een samenwerking

Tevens is in 2014 gestart

wordt

voor

door bureau Ynno. Daarnaast

ingen

In 2014 liepen leasecontracten
vervoerscapaciteit

Ook

op basis van de aspecten

om bepaalde voorzieningen

locatie, gelegen aan de zwembadweg

met een auto gebonden

Vervoersvoorzien

vergaderruimtes,

het gebouw betrokken

Zowel de aanbesteding

op een nabijgelegen

Voorts wordt

Door de

aan de hand van de selectiecriteria.

Deze panden zijn beoordeeld

en de mogelijkheid

catering,

Eind 2015 is het nieuwe huurcontract

Daarnaast

die zijn beoordeeld

zijn benaderd.

van Het Nieuwe Werken. Lage kosten, de ligging

van een OV-knooppunt,

medewerkers

in of na 2015. Door het DB is een

alle gemeenten

zijn andere criteria die van belang waren bij de keuze voor nieuwe huisvesting,

andere gebruikers
verlenging

voor nieuwe huisvesting

waarmee in 1e instantie
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nieuwste

producten

(technische)

en duurzame

migraties

technologie

gekozen,

-BRABANT

zodat de ODZOB de komende jaren geen grote

nodig zal hebben en een ICT voorziening

heeft met een gunstige

lifecycle en een

laag energieverbruik.
V.w.b. de ICT werkplekvoorzieningen
van laptops

of tablets.

is er een duidelijke

Dit is echter geen eenvoudige

beheer aan te passen zodat mobiele gebruikers
manier.

Dit vergt naar verwachting

dient derhalve

zorgvuldig

wens naar vergroting

toegang

hebben tot de juiste

nog meer tijd en geld dan de investering

voorbereid

van de mobiliteit

zaak zonder ook de backoffice

systemen

in de vorm
en het

gegevens op een veilige
in mobiele apparatuur

zelf en

te worden.

2.2.4.3ICT
De digitalisering

van de ODZOB informatiehuishouding

is in 2015 verder gecontinueerd.

zaken zijn het verder invoeren van de VTH processen
processen.

Belangrijk

fysieke archivering
sjablonen

element

daarbij is het digitaal

op Inspectieview

gebleken,

eenduidig

naar de mogelijkheden

te ontsluiten.

de Kernregistraties.

Met deze vertegenwoordiging

2.2.4.4 Processen
Kwaliteit
handhaving

zodat er geen

toezicht

van

en de

binnen de keten, specifiek

duidelijk

zijn is uitvoering

Vanuit Roxit is er echter een veelbelovende

Rond dit nieuwe systeem doet de ODZOB momenteel
vanuit de gemeenten

zal daarnaast een visie worden

moet voorbereiden

de

lastiger

op de komende

en de provincie

ontwikkeld

wordt

een pilot,

betrokken.

hoe de regio zich op het vlak van

Omgevingswet

en het Digitaal

Stelsel.

en kwaliteit

De omgevingsdiensten
volgende

om informatiebronnen

te ontwikkelen.

waarin begin 2016 ook een vertegenwoordiging
de informatievoorziening

het invoeren van digitaal

Hoewel de ideeen daaromheen

zeker om het op eigen initiatief

nieuwe ontwikkeling:

stukken,

zaken zijn het standaardiseren

Milieu (lvM).

Breder in de regio is gekeken
locatiedossiers,

bij toezicht,

evenals bedrijfsondersteunende

van uitgaande

meer hoeft plaats te vinden. Andere afgeronde

t.b.v. brieven en bezoekverslagen

aansluiting

in de systemen,
ondertekenen

Belangrijkste

zijn opgericht

(VTH) te verhogen.

om de kwaliteit

van zowel vergunningverlening,

toezicht

Voor de ODZOB geldt dat de dienst in elk geval moet voldoen

als
aan de

randvoorwaarden:

•

de geldende

kwaliteitscriteria

•

de uitvoeringkaders

•

de gestelde

handhaving

uit de Wabo, het Bor en de Mor;

van Eijlander en Mans;

eisen uit de Handhavingskoers.

Medewerkers
Voor alle medewerkers
uitvoering
waarbij

borging

Primaire

is in kaart gebracht wat de opleiding,

van VTH taken. Afspraken

over bijscholing

plaats vindt in een persoonlijk

kennis en ervaring

zijn met desbetreffende

werk- en ontwikkel

is met betrekking

medewerker

programma

tot

gemaakt,

(PWOP-cyclus).

processen

Het ondertekenen

van VTH-brieven

documentmanagementsysteem
workflowsysteem.

Bijna alle primaire

koppeling

is met het DMS.

Informatie

(metadata)

gerelateerd

Aan de hand van werkafspraken
en sjablonen

is volledig

geautomatiseerd,

(DMS). Het deelproces

processen zijn ingevoerd

aan de primaire

toets'

is opgenomen

wordt geregistreerd

interne werkinstructies,

als

in ons

in het workflowsysteem,

VTH-processen,

met opdrachtgevers,

zijn onze processen en werkwijzen

in zowel ons workflowsysteem

'collegiale

vaststellen

waarbij

een

in beide systemen.
van standaarden

verbeterd.
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De nieuwe landelijke
workflowsystee

handhavingsstrategie

is voor het proces toezicht,

qeunplementeerd

-BRABANT

in het

m.

Monitoring
Vanuit verschillende

systemen is de ODZOB in staat monitoringsgegevens

beschikbaar te stellen.

Rapportage
Periodiek wordt, zowel intern als extern, gerapporteerd

2.2.5

Verbonden partijen

De ODZOB heeft geen bestuurlijke

2.2.6

op basis van geleverde prestaties.

of financiele belangen in andere organisaties

Grondbeleid

De ODZOB heeft geen activiteiten

of bezittingen

die een grondbeleid

noodzakelijk

maken. Daarom is aan

deze paragraaf verder geen invulling gegeven.

2.2.7

Onderhoud kapitaalgoederen

De activa bestaan voornamelijk
Onderhoud

uit kantoorinvesteringen

zoals inventaris,

computers,

van software en hardware is opgenomen in de normale exploitatiebegroting.

samenstelling

van de activa is van dien aard dat verder geen invulling

software e.d.
De omvang en

aan deze paragraaf wordt gegeven.
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3 Jaarrekening
De jaarrekening

3.1

bestaat uit de Balans en resultatenrekening

met toelichting.

Balans en toelichting

3.1.1

Balans

Balans
Ultimo
2015

ACTIVA

Vaste activa

~i!i",

;,,4'><':(

J11;j<f"

<,!,:., jl<§!:::w>,-<~,tE:;%/'f

"1

;;4i9!;i4~;1;j

Mat ertele vaste activa
ln/esterirqen met een ecoromisch

1.070.553
1.070.553

IUt

Vlottende

Orderbarden werk

Uquide middelen
8ari<saldi

Overlopende act iva
Nog van overreidsticramen re Ol1:Vargen
voorscrotbedraqen op uitkerirqen met een
specifiek. besredirqs doet
Overiqe ovenoperde activa
Totaal vlottende

o

1;,4"

k0%y

f

1.576.541

1.033.316
0
402.122
631.194

609.315
424.000
543.226
0
0

0
0

1.000.000
1.000.000

1.500.000
1.500.000

2 576541

-11M.,.

1.404.910

1.189.770

0
645.288
759.622

566.494
613.651

Voorzieningen

v oorzienrq voor persoreelskosten

973425

o

Vaste schulden
Birreriardse aarken
Totaal vaste flnancierinqsmiddeten

o

5.521.986

5.227.858

1.716.354

2./31.892

3.613.934

3.065.674

11.698

24.292

249.946
249.946

249.959
249.959

798.959

1.336.451

662.291

passiva

Kortlopende

schulden

Orderrarden Werk
Te betalen aan operiiare licbamen
Overiqe scrulden

Overlopende

passiva

3.704.288

9.625

4.064.607

1.336.451

-NdJi':iM'i:l1i1ij:-

acnva

7.685.739

Grondslagen

"Rs

136.668

TOT AAL ACTIVA

3.1.2

f'7;:)

Eigen vermogen

Vlottende
Uitzettingen
rnet een rentetypische
looptijd
kort er dan 1 jaar
Te vorderen op opernare llcbamen
Uitzettirgenin's
Rijks scratkist me.t een
rertetvpiscle looptijd korter dan eenjaar;
overiqe vorderirqen

1/ 2" ~ f~,f'

Resultaat boekjaar voor bes temmirq

44.295
44.295

Voorraden

~~i

973.425

1 070553

activa

~

973.425

.... 11....

Totaal vaste acnva

passiva

AlgemetE resetve
Besremmirqsreserve

o

activa

PA5SIVA
Vaste

o

o

lmmat eriele vaste activa

Financiele vaste

Ultimo
2014
_
i;iy:::L

voor waardering

7.787.693

Totaal vlottende
TOTAAL

pas srva

PASSIVA

en resultaatbepaling

Algemeen
De jaarrekening
Verantwoording

is opgemaakt
(BBV) daarvoor

De waardering

met inachtneming
aan provincies

van de voorschriften
en gemeenten

van activa en passiva en de resultaatbepaling

Tenzij anders is vermeld

worden de activa gewaardeerd

die het Besluit Begroting

en

geeft.
zijn gebaseerd

op historische

op basis van de verkrijgings-

kosten.

of

vervaardig ingsprijs.
De baten en lasten zijn toegerekend

aan de periode waarop deze betrekking

hebben.

Vaste Activa
De activa zijn onder te verdelen
lrnmaterlele

in irnmateriele-,

en flnanciele

vaste activa.

vaste activa

De ODZOB bezit geen imrnateriele

Jaarstukken

rnateriele-

2015

vaste activa.
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Materiele vaste Activa
De materiele

vaste activa worden gewaardeerd

de van derden ontvangen
inkoopprijs
product

investeringsbijdragen

en de bijkomende

tegen verkrijgingsen afschrijvingen.

kosten. De vervaardigingsprijs

of dienst en de overige kosten die rechtstreeks

Afschrijving

investeringsbijdragen

De verkrijgingsprijs

verminderd

economische

met

bestaat uit de

omvat de aanschaffingskosten

aan de vervaardiging

vindt lineair plaats op basis van de geschatte

Specifieke

of vervaardigingsprijs,

van het

kunnen worden

toegekend.

levensduur.

van derden worden op de desbetreffende

investering

in mindering

gebracht.
o

Gronden

o

Woonruimten:

o

Bedrijfsgebouwen:

o

Grond-, weg- en waterbouwkundige

o

Vervoermiddelen:

o

Machines

o

en terreinen:

n.v.t.
10 jaar (of einde huurcontract

o

Apparaten

o

Hardware
rnateriele

werken:

en installaties:
.

5 jaar

.

4 jaar

vaste activa

o

Software

.

4 jaar

o

Inventaris

.

5 jaar

De afschrijving

start bij in gebruik

name van een actief.

E.e.a. is in lijn met de door het Algemeen
vastgestelde

per 31 12-2015)

n.v.t.
5 jaar

apparaten

Overige

n.v.t

Bestuur in de nota Investeren,

waarderen

en afschrijven

afschrijvingstabel.

Financiele vaste activa
De ODZOB bezit geen financiele
Vlottende

vaste activa.

activa

De vlottende

activa zijn onder te verdelen

dan 1 jaar, liquide
nominale

middelen

in, voorraden,

en overlopende

uitzettingen

activa. De vlottende

met een rentetypische

activa worden

looptijd

gewaardeerd

korter

tegen

waarde.

Voorraden
Onder de post voorraden
Onder onderhanden
worden.

werk worden

Dit onderhanden

de opbrengstwaarde)
eventuele

wordt door de ODZOB uitsluitend

die tot balansdatum

voorschotfacturen

van beiden verschijnt
De vervaardigingskosten

producten

opgenomen

werk wordt gewaardeerd

omvatten

die na afronding

producten

de kosten die rechtstreeks

(zoals het aantal bestede uren tegen integrale

Uitzettingen

met een looptijd

correctie

zijn gewaardeerd

(met een maximum

zijn gemaakt,

zijn verzonden.

gecorrigeerd

Afhankelijk

werk aan de debet- dan wel aan de creditzijde

toegerekend

De vorderingen

producten

werk verantwoord.

tegen een vaste prijs geleverd

tegen de vervaardigingskosten

voor de betreffende

die voor de betreffende

de post onderhanden

de waarde van onderhanden

aan de vervaardiging

van
voor

van het saldo
van de balans.

kunnen worden

kostprijs).

< ljaar

tegen nominale waarde. Voor verwachte

oninbaarheid

wordt een

aangebracht.
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middelen

De liquide

middelen

Overlopende

zijn gewaardeerd

tegen de nominale

waarde.

activa

De overlopende

activa zijn gewaardeerd

tegen de nominale

waarde.

Vaste passiva
De vaste passiva zijn eigen vermogen,
looptijd

de voorzieningen,

en de vaste schulden

van 1 jaar of langer. Vaste passiva worden gewaardeerd

met een rentetypische

tegen nominale

waarde.

Eigen vermogen
Het totaal eigen vermogen
verminderd
besluiten

is gelijk aan het eigen vermogen

met het resultaat voor bestemming.
over bestemmingsreserves

reserves per jaareinde

verwerkt.

van voorafgaand

Voor zover het Algemeen

heeft genomen,

zijn de effecten

Uit het resultaat voor bestemming

Algemeen

Bestuur volgt een resultaat

vermogen

gepresenteerd.

na bestemming.

jaar, vermeerderd

of

Bestuur gedurende

van deze besluiten

en de effecten

hetjaar

in de stand van de

van de besluiten

van het

Dit wordt als een separate post van het eigen

Voorzieningen
Voorzieningen
redelijkerwijs
Daarnaast

worden

gevormd

voor verplichtingen

en verliezen

geschat kunnen worden en worden gevormd

kunnen voorzieningen

worden gevormd

die niet exact bekend zijn, maar

voor risico's die hierop van toepassing

ter egalisatie

zijn.

van lasten. De ODZOB kent op dit moment

geen voorzieningen.
Vaste schulden
De vaste schulden
gewaardeerd
Vlottende

hebben een rente typische

tegen nominale

Kortlopende

passiva zijn kortlopende

worden

onderhanden

gewaardeerd

Overlopende

schulden

en overlopende

passiva opgenomen.

schulden

worden

De waarderingsgrondslagen
worden

van een jaar of langer, De vaste schulden

met de gedane aflossingen.

passiva

Onder de vlottende

Hieronder

looptijd

waarde, verminderd

werk, te betalen aan openbare

voor onderhanden

tegen nominale

lichamen

en overige schulden

werk zijn bij de activa weergegeven.

verantwoord.

De overige

posten

waarde.

passiva

De posten opgenomen

onder overlopende

passiva worden

gewaardeerd

tegen de nominale

waarde.

Baten en lasten algemeen
De baten en lasten worden
worden

slechts genomen

oorsprong

aan het jaar waarop zij betrekking

vinden voor het einde van het begrotingsjaar

van de jaarrekening

Iaarstukken

toegerekend

voor zover zij op balansdatum

2015

hebben. Baten en winsten

zijn gerealiseerd.

Verliezen

worden

indien zij voor het opmaken

verwerkt

en risico's die hun

bekend zijn.
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Personeelslasten
Personeelslasten
vormen

worden

overlopende

toegerekend

vergelijkbaar

volume.

Voorbeelden

zijn vakantiegelden

Deze worden toegerekend

2017 het individueel
12-2016

Toelichting

3.1.3.1

Activa

Overigens

gerntroduceerd

voor vakantiegeld

op de balans

arbeidskosten

hebben.

gerelateerde

wordt.

dient opgemerkt

van

plaatsvindt.

te worden

dat per 1 januari

Dat heeft als gevolg dat per balansdatum

wel op de balans verantwoord

per 31 december

Een uitzondering

verplichtingen

aan de periode waarin uitbetaling

en verlofdagen.

keuzebudget

de verplichting

3.1.3

aan het boekjaar waarop ze betrekking

posten uit hoofde van jaarlijkse

van 31-

dient te worden.

2015

Vaste activa

lmmateriele vaste activa
De Omgevingsdienst

Zuidoost-Brabant

bezit geen irnmateriele vaste activa.

Materieie vaste activa met economisch nut
Onderstaand

overzicht

over het afgelopen

toont de samenstelling

van de materiele

vaste activa en het bijbehorende

verloop

boekjaar.
'* bedragen x €1

Staat van materiele vaste activa
8ijd rage van

derden
&It'

i

~df0j0t

Afschrijvingen
Des-

Des-

investeringen
~"l

u"

investeringen

til1M&I;KZ~~.~,0M

§lM6%;..!$?.;Af..)#%wii<0M

",,,l;®:09,fu%:i41,Ml,VMi.

Boekwaarde
per
31·1220
I5

Gronden en terreinen
Woonruimten
77.652

Bedrijfsgebouwen
Grond-, weg- en waterbouwkundige

Overige

apparaten

en installaties

mare rlele vaste

actlva

Totaal

De ODZOB heeft geen materiele

op de historische

het resterende

gedeelte

Alle activa die gerelateerd
volledig

267.600

230.455

65.630

-29.863

-105.467

29.863

190.618

66.372

594.220

18.115

639.428

237.839

-66.372

-283.047

973.425

971.166

tn.*i_

'U"@f:i

""4*_·"r4·Ilil

activa met erfpachtcontracten.

Op de activa die (tegen boekwaarde)
gebaseerd

214.028

·7.775

0

25.890

Vervoermiddelen
Machines,

-77.749

-214.028

-400.000

667.697

werken

overgenomen

aanschafdatum.

van de levensduur

zijn van SRE-Milieudienst,

Hiermede wordt

is de afschrijvingstermijn

het actief volledig

afgeschreven

gedurende

van dit actief.

waren aan de voormalige

huisvesting

(gezamenlijk

met SRE) zijn ultimo

2015

afgeschreven.

De in bovenstaande

tabel getoonde

investeringen

zijn in onderstaande

tabel afgezet tegen het beschikbare

budget.
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* bedragen x € 1

Investeringen

Bedrijfsgebouwen

667.697

Grond-, weg- en waterbouwkundige

werken

Vervoermiddelen
'Machines, apparaten en installaties

65.630

Overige rnate rie le vaste activa

237.839

-t4"'4-

Totaal voor bijdrage derden
B~d",e

Uit bovenstaande
budgetten

*411#4

tabel blijkt dat de investeringen

is gerealiseerd.

geactiveerd.

De conform

reeds in bovenstaande

afspraak van de verhuurder

van € 675.000,

ontvangen

E en W, Toegang

Hardware

en vernieuwing

- is

€ 667.697, € 65.630, € 12.326,€ 225.513, -

en Beveiliging
systeeminrichting

software

Totaal v66r bijdrage

€ 971.166,-

derden

nog enkele nabetalingen

bovengenoemd

€ 571.166,-

van € 400.000,

investeringsbijdrage

inventaris

In 2016 zullen

binnen het geraamde

- is inmiddels

ODZOB zijn als volgt opgebouwd:

Interieur,

Kantoor

voor de nieuwe huisvesting

Van het totale begrotingsbedrag

tabel verwerkt.

De nieuwe investeringen

Aanvulling

-400.000

-400.000

derden

iXZU.i·'ifJffi@i;.f#i§.

en investeringen

voor ICT worden

ge'fnvesteerd

ten laste van

krediet.

Financlele vaste activa
De omgevingsdienst

heeft geen financlele

vast activa

Vlottende activa

Voorraden

Onderhanden

De volgende

werk

post is op de balans opgenomen:

Omschrijving
lL

1,

U1J

(1 ~

rf~L/id/

'Onderhanden

"t lb

j:~iq"!ii/Kijt'Ji"~11WW iL"

j

0

werk

.M

Totaal voorraden

Het onderhanden
prijs geleverd
maximum

projecten/opdrachten

Dit onderhanden

van de opbrengstwaarde)

gecorrigeerd

jaarstukken

werk betreft

worden.

voor eventuele

2015

die na afronding

werk wordt gewaardeerd

die tot balansdatum

voorschotfacturen

tegen een vooraf vastgestelde

tegen de vervaardigingskosten

voor de betreffende

die voor de betreffende

producten

producten

Ter Identlg'cati~

EY~

zijn gemaakt,

zijn verzonden.

pagina 29 v n 46

Ernst & Y~untants

vaste

(met een

21 maart 2016
LlP

/

JAARSTUKKEN 2015

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST

Aangezien

de vervaardigingskosten

de balans. Per ultimo
De opbouw

hoger zijn dan de voorschotten

2014 is dit niet het geval en staat het onderhanden

van het onderhanden

debet op

werk credit.

werk is als volgt:

€ 82.433,-

Vervaardigingskosten
Gefactureerde

staat het onderhandenwerk

- BRABANT

-/- € 38.138,-

voorschotten

Saldo

€ 44.295,-

Uitzettinqen
De volgende

Te vorderen

posten zijn op de balans opgenomen:

op openbare

lichamen

Uitzettingen
in 's Rijks schatkist met een
rentetypische
looptijd korter dan een jaar;

1.776.354

2.137.892

3.673.934

3.065.674

Ove rige vo rde ringe n

71.698

24.292

,

,
Totaal

uitzettingen

Van de vorderingen
regeling.

op openbare

Het betreft

21 % heeft betrekking
De vorderingen
ODZOB werkt
worden

op vorderingen

heeft 79 % betrekking

de facturen

en -verzoektaken.

opgesteld

en verzonden.

jonger

voor de werkprogramma's.

dan 30 dagen. De
Na afloop van het jaar

Volgens de Dienstverleningsovereenkomst

binnen zes weken na ontvangst

van zijn eindafrekening

een beslissing

(DVO)
over de

hiervan.

De post uitzettingen
aanhouding

in 's Rijks schatkist

van liquide

overeenkomst

middelen

met Agentschap

rekeningcourant

met een rentetypische

bij het rijk ondergebracht.

Onderstaande

worden

(max. bedrag dat niet afgestort
heeft. Het 2d• en het 4d• kwartaal

drempelbedrag

zien, ondanks
ontvangen

weer werd afgeroomd,

dat het banksaldo

na het tijdstip
verstoort

korter dan een jaar betreft de

automatisch

van automatische

overtollige

Conform
middelen

analyse geeft inzicht

schatkistbankieren)

gebruikt

looptijd

bij het rijk in het kader van schatkistbankieren.

van de Generale Thesaurie

ODZOB de drempelbedragen

bankbetaling

in de Gemeenschappelijke

van wettelijke

is 98,7% van de vorderingen

in de loop van het met voorschotfacturatie

neemt de opdrachtgever

op deelnemers

inzake uitvoering

op niet-deelnemers.

zijn relatief jong. Op balansdatum

de eindafrekeningen

acceptatie

lichamen

hier voornamelijk

hoeft te worden
afgeroomd

in de mate waarin de

bij het rijk in het kader van

laten een geringe

afroming.

de

in de vorm van een

wordt.

overschrijding
Meerdere

Hoewel banksaldo

van het

malen is een

de volgende

dag

dit het kwartaalgemiddelde.
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I
Kwartaalcijfer
aangeho_uden

(2)

(3a) - (1) > (2)
Berekening
(4a)

buiten's

Kwartaal3

Kwartaall

Rijks schatkist

Kwartaal4

276

228

252

13

0

22

0

0

26

0

2

237

Ruimte. ':.!'_9:!het drempelbedr~2_
.Overschrijdinq van het drempelbedrag

(3b) - (2) > (1)
(1)

op dagbasis
,!,id~~en

- BRABANT

drempelbedrag
IBegroting~t".~~al

16.528

verslagjaar

(4b)

Het deel van het begrotingstotaal

dat kleiner of gelOk is aan

(4c)

€ 590 ~i[():n
Het deel van het begrotingstotaal
boven gaat

dat de € 500 rniljoe n te

(1) - (4b)*0,0075 +
(4c)*0,002 met een
minimum van €250.000

o

Drempelbedrag

250

,

Berekening k~artaalcijfer
aangehouden
middelen

(2)

op dagbasis

buiten's

Rijks schatkist

Kwartaall

50m van de per dag buiten 's ROks schatkist aangehouden
middelen (r::gatieve bedragen tellen als nihil)

(5a)

'

16.528

(5b)

Dagen in .~et_l<wartaal

(2) - (5a) / (5b)

Kwartaalcijfe r op dagbasis
aangehouden
middelen

De post overige vorderingen

21.332

betreft vorderingen

237

bij privaatrechtelijke

20.948

25.112
91

90
buiten 's Rljks schatkist

'l'lffllaeiJiiiii

Kwartaal2

92

92
228

276

instellingen

23.146

,

en zijn jonger dan 30

dagen.
Liquide middeien
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Totaalliquide

middelen

Ter Identl11catit
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Overlopende activa
Overlopende

activa zijn als volgt onderverdeeld:
x 1€

• bedragen
Omschrijving
4\"'~

i:~:~

"«",,,

«~('~jJ"~"~~t'.'~,

Nog te ontvangen voorschotbedragen
Nede rlandse ove rhe ids lichame n
Vooruitbetaalde

op

o

136.668

bedragen

270.297

110.030

bedragen

391.725

1.226.260

Ove rige 0 ve rlo pe nde activa

269

.No q te ontvangen

Totaal

overlopende

Nog te ontvangen
Provincie

161

activa

voorschotbedragen

Noord-Brabant

uitvoeringsprogramma

op Nederlandse

overheidslichamen

in het kader van het project "Impuls

betreft

een vordering

Omgevingsveiligheid

2015".

Regionaal uitvoeringsprogramma

o

2015

156.103

26.028

318.799

bedragen

betreffen

uitgaven die gedaan zijn voor het kalenderjaar

De post nog te ontvangen

bedragen betreft

verrichte

Het betreft hier vrijwel geheel te factureren

werkzaamheden.

In de Dienstverleningsovereenkomst
eindafrekening
daarmee

nog te factureren

(DVO) is opgenomen

bedragen

dat deelnemers

bedragen gecorrigeerd

lichamen

aan deelnemers

na ontvangst

met € 50.000,-.

iJddrl:w

2016.

aan openbare
bedragen

6 weken de tijd hebben om te beslissen of de eindafrekening

is de post nog te factureren

136.668

II:*A€_

'M

TOTAAL

De vooruitbetaalde

op de

- regionaal

voor reeds
in de GR.

van de

geaccepteerd

is. In verband

Dit is circa 0,3 % van de

omzet.
3.1.3.2

Pass iva

Vaste financieringsmiddelen
Eigen vermoqen
Het eigen vermogen

bestaat uit de algemene

reserve, de bestemmingsreserves

en resultaat

boekjaar voor

bestemming.
Van het resultaat

over 2014 is een gedeelte toegevoegd

aan de bestemmingsreserves

(egalisatiereserve

verlofkosten).
Dit betekent

dat het eigen vermogen

egalisatiereserve

verlofkosten

op 31 december

2015 bestaat uit de algemene

en het nog te bestemmen

resultaat

reserve,

over 2015.
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• bedragen x 1 €

Beste mmingsreserve
Resultaat boekjaar
Totaal

voo r bestemming

424.000

402.122

543.226

631.194

eigen vermogen

Algemene
De algemene
boekjaar

reserves
reserve is benoemd

2014 is € 609.315,-

deze meteen het totale

als de weerstandscapaciteit.

toegevoegd

Bij de bestemming

aan deze reserve. Aangezien

van het resultaat van

dit de eerste toevoeging

was, vormt

bedrag van de reserve.

Bestemminqsreserves
De ODZOB heeft een bestemmingsreserve
omdat

medewerkers

verlofdagen

ingestroomd

gevormd.

Deze reserve is gevormd

zijn bij de ODZOB veelal een fors saldo aan

meebrachten.

Dit tegoed aan verlofdagen
opgenomen

"Egalisatie verlofkosten"

die vanuit latende partijen

wordt

is in feite een claim op de toekomstige

zal dat resulteren

te voeren, dan wel zal dit resulteren

in lagere baten aangezien

in meer inhuur om de opdrachten

het creeren van een bestemmingsreserve

kunnen de gevolgen

te realiseren

Na bestemming

resultaten

reserve € 424.000,

gedempt

worden.

-. Vanwege een aantal oorzaken

onder het kopje "werktijdenregeling
over 2015 een stijging

capaciteit.

ontbreekt

(die in paragraaf

2015 een toevoeging

uit

voor de in de toekomst

van 2014 bedraagt

2.2.4.1

deze

Personeel en Organisatie

tonen de verlofrechten

ter waarde van circa € 0,06 mln. Vanwege voornoemde

voor de resultaatbestemming

om opdrachten

alsnog uit te kunnen voeren. Door

van verlofopnamen

van het resultaat

Odzob" zijn toegelicht)

Immers wanneer dat verlof

de capaciteit

van de medewerkers

stijging

zal in het voorstel

aan deze reserve van circa € 60.000,

- voorgesteld

worden.
Het verloop

van de reserves is in onderstaande

tabel weergegeven:

Staat van reserves
Resultaatsbestemming
Ultimo
2014

Omschrljving
VitBrt i0~' IS ;.) "11);;
A1gemenereserves"p},\,
,&7, l' "I3i'l<4kbl,
*~ijjj):-.1J
l!~
/

'"

ff

"f,!0(

1

tJj '"

"j<

,,',

1

' , ';JHj,W>

Ift'I'
eeee 0',',
"~'"

",~
j,'

o

Algemene reserve

roraat

t

voorgaand boekjaar
Toevoegll1g
onnrekknq
1!r

tl,i!~!"Ijr#IV;ql/3J'fn%

lopend boelgaar
onttrekknq

Toevoeg Il1g

"

l

Y

:

"'

m

,(;;1l!1

t

,*1

609.315

o

o

o

609.315

21.878

o

o

o

424.000

algemene reserves

Bestemmingsreserves:

'

Egalisatie reserve verjofkosten

402.122

rotaat bes remmnqsre serves
Totaal van de reserves

voorzieninqen
De ODZOB heeft geen voorzieningen

gevormd.

.L,

Ter ldentmcatii
Jaarstukken

2015

pagina 33 va

46

Ernllt ~~ccountents

Ey~~lIr

LLP

2016

/

JAARSTU KKEN 201 5

OMGEVINGSDIENST
ZUIDOOST

Vaste schulden met een rentetyplsche looptljd
De onderverdeling

>

- BRABANT

een jaar

van de in de balans opgenomen

langlopende

schulden

is als volgt:

• bedragen x 1 €
Omschrijving
k!

1

i~

i!

1.-,'/;W~~r~Yt~:,

'tt';;,

1

~x

'Onderhands e leningen:
_Binnenlandse banken en overige
financiele instellingen
Totaal

1.000.000

1. 500.000

vaste schulden

De lening is afgesloten
De totale

rentelast

Vlottende

passiva

bij de Bank Nederlandse

Gerneenten.

voor het jaar 2015 met betrekking

Onder de vlottende

passiva zijn kortlopende

schulden

tot genoemde

lening bedraagt

en overlopende

€ 13.150, -.

passiva opgenomen.

Kortlopende schulden
De kortlopende

schulden

bestaan uit drie componenten:
* bedragen x 1 €

Te betalen aan openbare lichamen

645.288

566.494

Crediteuren

759.622

613.651

Totaal

overige

M,ltUi''''M'I:§H4.,'

schulden

Elk van deze componenten

wordt onderstaand

kort toegelicht:

- onderhandenwerk
Het onderhanden

werk wordt aan de debet zijde van de balans verantwoord.

_ te betalen aan openbare lichamen
Deze post betreft
loonbelasting

een reguliere

post uit de exploitatie

alsmede af te dragen omzetbelasting

en

over december.

- crediteuren
Dit betreft

uitsluitend

vorderingen

van privaatrechtelijke

instanties.

Overlopende passiva
De overlopende

Jaarstukken

2015

passiva bestaan uit de volgende

posten:

pagina 34
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* bedragen

3.516.037

Voo ruito ntvange n bate n

Totaal vlottende

-BRABANT

x 1 €

3.710.291

passiva

Onder deze posten zijn de volgende

zaken opgenomen:

- Noq te betalen bedraqen
Onder deze post zijn kosten verantwoord
2016 wordt

die op 2015 betrekking

- Vooruit ontvangen
De vooruit

2017. In tegenstelling

De ODZOB neemt uit hoofde van een juiste
als vooruit

Schulden aan overheidslichamen
zijn opgenomen

ontvangen

op de periode

zoals

2014 tot en met mei

het bedrag in een keer te

van kosten en opbrengsten
is verantwoord

baten verantwoord

voorschotten

kosten op deze werkprogramma's

(€ 774.743,-),
Zie specificatie.

..

matching

garantiesalarissen,

de bedragen

in de baten t/m 2015 en

zijn.

(€ 3.008.140,-).

de gefactureerde

welke nog besteed gaan worden.

.

betreffende

is, heeft de MRE besloten

een bedrag van € 936.000,-

op in de baten, waardoor

een bedrag van € 664.000,-

regeling

Deze bijdrage heeft betrekking

tot hetgeen overeengekomen

in een vaststellingsovereenkomst

in de extra kosten welke ten laste komen van

uit hoofde van de voor haar geldende

vervat in het Sociaal Beleidskader.

rI

garantielonen

dat het MRE voor € 1,6 mln. zal bijdragen

de Omgevingsdienst

V

pas in

.

Met het MRE werd in 2015 ten aanzien van het onderwerp

Hieronder

de factuur

baten bestaan uit een tweetal posten:

MRE € 664.000,-

overeengekomen

betalen.

maar waarvoor

baten

ontvangen

Garantielonen

gespreid

hebben,

ontvangen.

op werkprogramma's

alsmede

de vooruit

minus de gerealiseerde

ontvangen

ISV-gelden (€ 2.233.397,-)

ISV

Omschrijving
{"

~

,~'

1

~~"f

~

GemeenschappelUk

';>,"1

~

"'"

'"

~

"{

budget regio

Budget individuele gemeenten

1.t:t'I'"

TOTAAL ISV gelden

3.1.3.3

Niet uit de balans blijkende

De niet uit balans blijkende
waaruit

o

216.152

een of meerdere

financiele

verplichtingen

verplichtingen

893

=fi':I •

•1

voortvloeien.

en ultimo jaar nog voortduren.

belangrijkste

contracten

Het gaat daarbij

opgenomen,

om de volgende

In verband

waarbij

!'!'pt.'

verplichtingen

kunnen betrekking

hebben op langlopende

Hiertoe worden

die slechts voor een jaar of korter zijn aangegaan en verplichtingen
ontstaan

215.259

met de relevantie

de verplichting

overeenkomsten

ook de verplichtingen

gerekend

die in de loop van het jaar zijn
zijn in dit overzicht

uitsluitend

een totale waarde van € 25.000,

de

- overstijgt.

verplichtingen:
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• bedragen x 1 €
Financiele

dekking

irJ:'1~7V!J/t:$%s,;;k.:~~~±?~~~0';fu
Huurverplichting

pand Wal 28 te Eindhoven'

Aangegane verplichtingen
Huur koffieautomaten
Huur parkeerplaats
Schoonmaak
Automat

inzake verhuizing

incl. contractuele

afname

Zwembadweg

pand Wal 28

31-12-2025

1.554.000

reguliere begroting
reguliere begroting

31-12-2016

68.000

20-11-2020
31-12-2020

54.000
48.000

'requliere

31-12-2016

26.000

I reguliere begroting

reguliere begroting
begroting

isering

Totaalbeheer

/ service-management

ICT-omgeving

Huur printe rpark
Ucentie / onderhoudskosten

Squit XO

31-01-2018

229.000

31-03-2019

90.000

reguliere begroting
reguliere begroting
reguliere begroting

10-12-2017

74.000

Digitale checklisten

30-06-2019

75.000

Ucentiekosten

30-06-2018

58.000

i

31-05-2018

45.000

,reguliere begroting

SeSomWeb

Ucentie / onderhoudskosten

Izis

reguliere begroting
reguliere begroting

Overig
Salarisve rwe rk ing

31-12-2016

36.000

reguliere begroting

Acco untantsve rklaringe n

31-12-2017

35.000

reguliere begroting

• 8ij het vaststellen

van de verplichting

is het uitgangspunt

Op grond van het Besluit begroting
voorzieningen

worden

terugkerende

gevormd

balansdatum

van personeel
opgebouwde

verplichting

zijn de feitelijke

uitgaven

van kosten in verband

en gemeenten

voor jaarlijks

volume. Ten aanzien van vakantiegelden

in de jaarrekening

opgenomen.
verlofdagen

van het individuele

van vakantiegeld

(BBV) mogen geen

opgenomen

en de nog openstaande

Met de introductie

hebben van circa € 400.000,

wordt toegepast.

worden

van vergelijkbaar

vakantiegeldrechten

2017 zal eind 2016 ook de verplichting
Voor de dekking

provincies

verplichtingen

verplichtingen

in de balans opgenomen.

een omvang

dat de breakoptie

en verantwoording

noch anderszins

arbeid gerelateerde

en verlofdagen

gehanteerd

per ultimo

De op de

zijn niet als

keuze budget

opgevoerd

per 1 januari

dienen te worden.

Deze zal

met het door medewerkers

opgebouwde

verlofsaldo

wordt gewerkt

met een bestemmingsreserve.

3.2

Overzicht

3.2.1

van baten en lasten

Saldo van lasten

De programmarekening
Het cijfermatige

en baten
2015 sluit met een positief

beeld is hieronder

saldo van € 543.226,

-.

weergegeven.

.- . ...

..
Begroting

Begroting

primair
2015

na wijziging

POST

. ..;;;:

. .. ..
Totaallasten

1••

reserves

Gerealiseerde

resultaat

Het resultaat

is aanzienlijk

€ 0,08 mln. positief.
betekent

2015

. .1:.

16.428.160

Totaal baten en lasten
Mutatie

.

dat het resultaat

Kort samengevat

beter dan begroot.

Het gerealiseerde

wordt

Realisatie
2015

fii"':·__
o

Het resultaat

resultaat bedraagt

.:1

17.745.059

1I4a,m·'I'D:ill ••

17.647.217

'I'liil~I!lI••••

0

0

v66r bestemming

van € 0,4 mln. veroorzaakt

E*Eta'IFF·I"11_
~*DtIHaF~·§D·III
•• ·~!%i'lI"~!:I'I

was na wijziging

nu v66r bestemming

2015

pagina 36 va

begroot
Dit

in de begroting.

door:

.L

2016

46

Ernst & vo~ountents

Ey~r

0

€ 0,54 mln. positief.

Ter Identi11catii
Jaarstukken

•

1.216.899

0

I ••

van de ODZOB circa € 0,46 mln. beter is dan voorzien

de resultaatsverbetering

t.O.V.
begroting

2014

: 1>:0:

16.528.160

Ei&im·"III'm:'II••

afwijl<ing

Realisatie
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-Meer baten uit opdrachten
-Meer overige

(opbrengst

baten (o.a. doorbelaste

gefactureerde

+ € 0,47 mln.

uren)

kosten)

+ € 0,04 mln.
- € 0,05 mln.

-Meer exploitatiekosten

3.2.2

-BRABANT

Baten

Algemeen
In onderstaande

tabel is een overzicht

gegeven van de baten en de afwijking

Begroting
primair
2015

t.O.V. de begroting.

Begroting
na wijziging
2015

~ ~l$1'}i;i~lgrri tJ3JHi~~j#('h*~#b)PjJ
1.1

'Deelnemende

1.2

Provincie

gemeenten

Noord-Brabant

2.1

Deelnemende

2.2

Provincie

2.3

Deelnemers

gemeenten

3.551.270

3.280.424

3.012.623

2.748.501

-267.801

1.711.316

1.711.316

1.288.114

1.346.815

-423.202

1. 796.180

3.352.415

3.352.415

5.148.595

5.086.421

Noord-Brabant

3.136.484

3.136.484

4.563.072

4.304.493

buiten

1.036996

1.036.996

2.4

Dienst SRE

2.5

Overige

werkprogr.*

opdrachtgevers

incl. zie*

1.426.588

incl. zie*

-1.036.996

634.025

634.025

362.953

-634.025

1.789.973

1.789.973

1.406.441

1.448.811

-383.532

454.909

428.108

396.271

435.260

-31.837

161.660

22.174

0

Totaal verzoektaken

C~ilecti~v!e t ak~en:1;b~l*1~.tk~ 8.'fi 1:.g6k~~ii;~i1~
3.1

4.1

Inzet uren

4.2

Inzet middelen

o
o

297.647

319.821

o

9

2.150

9

To taal mtenswerinqsbudqet
Sk'~:'~(~
In rekening gebra~cht~
In rekening

gebrachte

Totaal ovenge
Totaal

exten;e
externe

programmakosten~"

1

programmakosten

baten

baten

• De realisatie
verantwoord

omzet

deelnemers

en bedraagt

Voor een juiste

buiten werkprogramma

in 2015 € 2.026.001,

interpretatie

separaat gepresenteerd
rekening

gebrachte,

welke niet gerelateerd

de realisatie

van de baten welke gerelateerd

directe externe

Baten gerelateerd

de posten

deelnemers

2.1,2.2,2.4

die gerelateerd

Om dezelfde

reden zijn de overige

aan de deelprogramma's

Deze stijging

en Collectieve

taken

+€ 0,43 mln.

zijn de baten gerealiseerd

bij deelnemers

circa € 1,45 mln. hoger

Van de totale opdrachten

van deelnemers

gerelateerd

evenals vorig jaar circa 42% voor zijn rekening.

aan deelprogramma's

Het totaal aan opdrachten

nam de Provincie
van niet deelnemers

circa 9 % (t.o.v. vorig jaar 11,8%)

Baten gerelateerd

aan externe

Deze baten betreffen

2015

in

baten, de baten

is als volgt opgebouwd:

Basistaken, Verzoektaken

circa € 1,02 mln. lager dan begroot.

Jaarstukken

uren

uren, separaat qetoond.

en bij de niet deelnemers

bedroeg

€ 1.749.178,-.

zijn aan de gewerkte

en het intensiveringsbudget
Daarbij

en 2.5 'Verzoektaken"

buiten werkprogramma

zijn aan, een op een aan de opdrachtgevers

programmakosten.

zijn aan geleverde

tabel onder

op omzet

van de baten zijn de opbrengsten

baten zijn € 1,68 rnln. hoger dan begroot.

De totale
•

(post 2.3) is in bovenstaande

-. In 2014 bedroeg

+€ 1,20 mln.

programmakosten

de opbrengsten

voor een op een aan opdrachtgevers

.

paqma

37

vap

doorberekende
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externe

projectkosten.

Aangezien

deze post vrijwel

niet te ramen en budgetneutraal

-BRABANT

is,

werd deze post niet begroot.
•

Overige

Onderstaand

baten

diagram

+€ 0,05 mln.

geeft inzicht

in de verdeling

van de uit opdrachten

gerealiseerde

baten over de

diverse cateqorieen.

Realisatie baten uit opdrachten
exct.y.r: externe programmakosten (bedragen x{ 1 mln.]

• Basfsraken deelnemer s

• verzoektaken deelnemers

• Verzoektaken cverge oodrachtgevers

- Collectieve taken en Intensiveringsbudget

Basistaken
De categorie

basistaken

dient te worden.

betreft

het landelijk

en de Deelnemende

gegeven dan begroot.

dat verplicht

door de OOZOB uitgevoerd

blijven € 0,69 mln. achter bij de begroting.

Oe baten uit basistaken

€ 0,42 mln. minder

basistakenpakket

gemeenten

hebben €0,27

Voor de gegevens per individuele

mln. minder

deelnemer,

zie bijlage

Oe Provincie heeft

aan basistaken

in opdracht

1.

Verzoektaken
Verzoektaken
worden

zijn taken die niet genoemd

voor zowel deelnemers

Uit de tabel blijkt

werkprogramma's.

Oit betekent

oorspronkelijk

door henzelf geraamd

totaal daarmee

47% hoger dan opgegeven

verzoektaken

van deelnemers

Oe niet deelnemers
Voor de details

dan voorzien

in de begroting.

was voor opdrachten

dat deelnemers

kunnen

uitgevoerd

van deelnemers

Oe verzoektaken

in de werkprogramma's.

in de

buiten de door hen
hebben dan

van deelnemers

blijken

Oe totale omzet voor basis en

blijkt nu circa 20 % hoger dan voorzien
deelnemer,

Oe deelnemers
En dat terwijl

€ 3,23 mln. meer afgenomen

in de werkprogramma's.

hebben gezamenlijk

per individuele

€ 1,17 mln. hoger zijn dan begroot.

af genomen

een post van € 1,04 mln. opgenomen

opgegeven

Verzoektaken

als niet-deelnemers.

dat de baten uit verzoektaken

hebben € 2,19 mln. meer verzoektaken
begroting

zijn in het basistakenpakket.

in de werkprogramma's.

circa € 1,02 mln. minder verzoektaken

afgenomen

dan begroot.

zie bijlage 1.

Ter Identi1icatie
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Collectieve

taken

De collectieve
begroot

-BRABANT

taken zijn conform

begroting

in rekening

gebracht

bij de deelnemers.

Totaal was een bedrag

van € 0,53 mln. Binnen dit budget is voor een bedrag van € 0,46 besteed aan de in paragraaf

2.1.4 beschreven
restbedrag

activiteiten.

als vooruit

De resterende

ontvangen

activiteiten

opgenomen

worden

nog in 2016 uitgevoerd.

onder overlopende

Hiervoor

is het

passiva.

Intensiveringsbudget
Voor 2015 werd een intensiveringsbudget
2014 was € 0,13 mln. opgenomen
activiteiten

2016 nog activiteiten
In rekening

verricht

gebrachte

Bij de uitvoering

binnen het opgestelde

waardoor

gemaakt

- projecten
- projecten

en bij de afnemers

van deelnemers

buiten de werkprogramma's

baten

De post overige

positieve

In de begroting

worden

met

opdrachtgever

is aangegeven

niet in de begroting

dat deze

zijn opgenomen,
externe

gebracht.

€ 0,85 mln.
€ 0,13 mln.
€ 0,2 mln.
€ 0,02 mln.

baten is € 0,05 mln. hoger dan begroot.

door te belasten facilitaire
garantiesalarissen

worden in

posten:

binnen werkprogramma's

Overige

geringe

in rekening

van deelnemers
projecten

kan de ODZOB geconfronteerd

kan begroten)

ISV:

- overige

is opgevoerd

komen. In 2015 is voor een bedrag van ruim € 1,2 mln. aan dergelijke

Deze baten bestaan uit de volgende
- geluidssanering

bedragen

worden een op een aan de betreffende

ze tot een even grote baten post zorgen.

maar wel voor kunnen

nog een deel van de

plan.

voor opdrachtgevers

Deze projectkosten

lasten en baten (die de ODZOB slechts gedeeltelijk
projectkosten

bedrag aangezien

externe programmakosten

van werkzaamheden

projectkosten.

doorbelast

ontvangen

van

In 2015 werd voor een bedrag van € 0,32 mln. gerealiseerd.

bedrag van € 0,11 mln. dat onder vooruitontvangen

Voor het resterende

externe

als voortuit

in 2015 plaats moest vinden.

qesteld van € 0,30 mln. In de jaarrekening

beschikbaar

Begroot werden hier aan het MRE

kosten (€ 0,34 mln.) en de aan latende partijen

(€ 0,5 rnln.). De eerste post toont een geringe
t.o.v. begroting.

negatieve

door te belasten
afwijking,

de tweede een

Daarnaast zijn onder deze post enkele kleine niet voorziene

inkomsten

verantwoord.

Jaarstukken
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Lasten

3.2.3

Algemeen
Onderstaand

overzicht

geeft de vergelijking

tussen de begrote en gerealiseerde

lasten.

lasten

1.0

.Aarra! Fte's

1.1

5alariskosten

169,8
12.285.297

iOpleidingskosten

1.2

x € 1

• bedragen

1.3

Individueelloopbaanbudget

1.4

Reis- en verblijfskosten

CAR UWO art 17.3

169,8
12.285.297

245.706

245.706

83.917

83.917

344.911

344.911

1.5

177,6
11.964.369
133.832

-111.874

129.713

337.560

7,8
-320.928

0

0

-83.917
-7.351

336.945

246.490

Totaal

179,0
12.143.735

-194.931

239.365

Uitbe sredinq

KAPITAAlLASTEN

:~t~~4;~;_~~~~~~l"l''±~'d;T';;~~i4.

3.1

Afschrijving

gebouwen

3.2

Afschijving

3.3

Afschrijving

machines/apparaten/installaties

3.4

Afschrijving

overige

3.5

Rente

wegens

Totaal

Kapitaallaste n

70.583

vervoermiddelen

externe

70.583

77.749

87.519

7.775

1.955

436.165

1 05.467

1 00.604

-330.698

0

0

436.165

financiering

7.166
7.775

12.000

12.000

283.047

309.194

271.047

45.000

45.000

14.344

15.214

-30.656

150.000

1 50.000

127.454

125.635

-22.546

48.000

48.000

86.046

36.264

38.046

135.000

135.000

112.412

130.800

-22.588
-72.852

J~_at'~.1:t ii.\li&~"i:"

4.1

ORGANisA-nEKOS-ITN
Telefonie (vast / mobiel)

4.2

Printen

4.3

ICT helpdesk

4.4

Automatisering

4.5

Kantoor

4.6

Abonnementen

4.7

Verzekeringen

24.000

24.000

26.936

22.522

2.936

4.8

Leaseauto's

34.000

34.000

23.591

20.493

-10.409

4.9

Catering

4.10

Huurgebouw

/ kopieren

4.11

5ervicekosten
Bijdrage

4.13

Uitbesteding
Overige

support

/ licenties

/onderhoud

378.000

378.000

305.148

334.068

/ porto

46.000

46.000

36.813

41.689

-9.187

/Iidmaatschappen

17_500

17.500

49.236

38.021

31.736

/ drukwerk

4.12
4.14

/ externe

pandgebonden

aan 5RE-(concern)
salaris

(beheer)

68.000

68.000

62.595

72.272

-5.405

651.000

651.000

648.594

641.177

-2.406

294.000

investeringen

319.000
0

administratie

38.000

kosten

250.952

259.869

0
38.000

0

0

0

-68.048
0

35.175

36.679

86.904

262.541

66.213

80.109

0

To taal Orqanis atie ko ste n
ONVOO~RZIEN y:;t {\, ,r:jJ'yttj~21t':l~"j~~i~;~$;)00;
~'\ "',0~
To taal Onvo o rzten

6.1

Externe kosten t.b.v.
inte nsiveringsbudget

collectieve

Externe

opdrachten

Totaal

kosten

t.b.v.

taken

en

100.000

100.000

PM

PM

1.199.805

1.120189

-33.787
1.199.805

Programmakosten

Het totale kostenbedrag

is circa € 1,22 mln. hoger dan begroot. Deze afwijking

van kosten bestaat uit de

volgende componenten:
•

apparaatskosten

+ € 0,05 mln.

(posten 1 t/rn 5 uit voorgaand overzicht

externe kosten t.b.v. collectieve taken (werden nu uitgevoerd
•

externe kosten t.b.v, opdrachten

Jaarstukken

2015

rechtstreeks doorbelast

door eigen medew.)

(budget neutraal)

+€ 1,20 mln.
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Onderstaand

worden

de afwijkingen

op de apparaatskosten

-BRABANT

nader toegelicht

Personeelslasten
Voor een juiste
Onderstaand

interpretatie

een overzicht

van de personeelslasten
van de gemiddelde

is de werkelijke

bezetting

waarbij

bezetting

van belang.

de begrote en de gerealiseerde

bezetting

naast elkaar staan.

.

B

* aantalle n x 1 FTE

Bezetting

~\p _<0

j

Dienstverband,
Dienstverband,
Subtotaal

~

in Fte's

lYf"»Z~d/h~J;t~rt#:<!,,%:;

~4'"

A1,

'!\;f,~

geplaatst

166,8

boventallig

i....
1_1

=OI'O., •••
i§M

fll••

,=wl'D:,.II
••

Inhuurl)

3,0

TOTAAL bezetting
1)

in FfE's

Inhuur per ultimo 2015 is gelijk gesteld

De totale

bezetting

bedroeg

Hieraan liggen de volgende

aan de gemiddeld

gemiddeld
oorzaken

'

0,0

I&IDII
fUii ••

•

extra inhuur was nodig om te compenseren

ruim 7,8 FTE hoger dan begroot.
4

capaciteitsbehoefte

dat de afwezigheid

van personeel

(als gevolg van tweede lijn medische zorg, zwangerschapsverlof,

ouderschaps-

•

(een kleiner deel van de aanwezige

uren werd besteed

uren (68,5% t.O.V. 69,8%)

hogere aanwezigheid

FTE

2,5 FTE

verlof e.d.) groter was dan begroot (circa 3% i.p.v. 1,5%)
lagere productiviteit

12,0

l&mDll
'4M
'4M •• IImDl

(indicatief):

hogere omzet dan geraamd heeft geleid tot grotere

aan declarabele

4,5

inhuur 201 S.

•

•

mll
'H,

I•••

18,3

18,3

3,0

FTE en was daarmee

ten grondslag

1,,-

iJ••••••

li~§I!1II:II••

162,5

155,7

0,0

=OI'O••••
'8M

gerealiseerde

177,6

".

159,3

166,8

i.v.m. toename verlofsaldo

2

FTE

- 1

FTE

Salariskosten
De salariskosten

zijn circa 0,32

met dienstverband)
gemiddeld

zouden

1,9 % hoger

mln. lager dan begroot.

lagere salariskosten

verwacht

Op basis van de lagere bezetting
worden.

De salariskosten

(7,5

FTE minder

per FTE blijken

dan begroot.

Inhuurkosten
De inhuurkosten
doordat

zijn € 1,10 mln. hoger dan begroot.

er meer personeel

deze hogere inhuur

ingehuurd

is bovenstaand

met een dienstverband

Deze extra kosten worden geheel veroorzaakt

is dan in de begroting

toegelicht.

voorzien

De totale bezetting

7,5 lager was. De inhuur was daarmee

15,3

(18,3

versus 3,0). De reden voor

was 7,8 FTE hoger, terwijl

I
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Opleidinqskosten

en individueel

loopbaan

Het totaal van de opleidingskosten
medewerkers
meerjaren

die de wettelijk

dienstbreed

budqet
blijft circa € 0,2 mln.

en de kosten voor individueelloopbaanbudget

achter op de raming van de begroting.

Inmiddels

verplichte

opleidingsplan

- BRABANT

heeft kwalitatieve

taken uitvoeren.

"vlootschouw"

Deze vlootschouw

dat de komende jaren uitgevoerd

plaats gevonden

heeft geresulteerd

van alle

in een

zal worden.

Uitbesteding
Onder de categorie

uitbesteding

zijn uitsluitend

de kosten van externe

onderzoeken

en advies

weergegeven

Onderzoeken, advies
De post onderzoeken
externe

expertise

advisering

en advies betreft

en de accountant.

normaal gesproken

voornamelijk

de inhuur van consultancy,

In 2015 waren deze kosten echter relatief

hoog in verband

met de

voor de nieuwe huisvesting.

Kapitaallasten
De kapitaallasten
begroting.

Dit wordt

lang lopende
terwijl

bedragen € 0,49 mln. en blijven daarmee een weinig (€ 0,07 mln.)achter
o.a. veroorzaakt

door lagere rentekosten.

Onder de rente kosten is de rente op de

lening bij BNG (0,013 mln.) en de overige bankkosten

deze ook later tot afschrijvingen

investeringen
in paragraaf

In totaal € 0,014 mln.

opgenomen.

€ 0,045 mln. begroot was. Ook zijn de geplande investeringen

waardoor

op de

wat later gerealiseerd

dan gepland,

hebben geleid. Een deel van de voor 2015 geplande

zal pas in 2016 tot betaling

en activering

leiden. Zie hiervoor

ook de toelichting

op de activa

3.1.3.1.

Organisatiekosten
zijn € 0,06 mln. lager dan begroot.

De organisatiekosten
zaken geboekt.
afwijkingen

De gemelde afwijking

op de onderliggende

De belangrijkste

Onder de post organisatiekosten

is dan ook samengesteld

uit diverse positieve

kostenverhogende

posten waren:
+€ 0,04 mln.

als gevolg van de afkoop van lopende

feit dat door de nieuwe huisvesting
verlaagd

en digitaal

werken

contracten

als gevolg van het

het aantal multifunctionals

kan worden

Abonnementen

+€ 0,03 mln.

en lidmaatschappen

+€ 0,09 mln.

Overig
Dit voornamelijk
met € 0,05mln.
volledig

diverse

posten.

Printen en kopieren.
Dit voornamelijk

worden

en negatieve

als gevolg van het afboeken van de post overlopende
in verband

accepteren.

deelnemers

met de onzekerheid

of deelnemers

Volgens de Dienstverleningsovereenkomst

6 weken de tijd om aan te geven of ze akkoord

is naar aanleiding

van de met het MRE gesloten

voor een bedrag van € 0,03 mln. afgeboekt

overeenkomst

op de vordering

activa

hun eindafrekening
hebben

gaan. Daarnaast
betreffende

garantiesalarissen

(op het MRE) die ultimo

2014

in de boeken stond.
De belangrijkste

kostenverlagende

Automatiseringskosten,
Gebouw gebonden

posten waren:
licenties

-€ 0,07 mln.

en onderhoud

-€ 0,07 mln.

service kosten

Onvoorzien
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In de begroting

van € 0,2 mln. opgenomen.

was een post onvoorzien

de overschrijding

op andere kostenposten

(o.a. inhuur)

gedeeltelijk

Deze is niet aangewend.

-BRABANT

Hierdoor

is

gecompenseerd.

Programmakosten
De post programmakosten
behoeve van projecten
kosten worden

betreft de direct project gerelateerde

van opdrachtgevers.

een op een doorbelast

zijn in te delen in twee cateqorieen:

externe

kosten die de ODZOB maakt ten

Deze post is voor de ODZOB budget

aan de opdrachtgevers.

De gerealiseerde

neutraal.
externe

de externe kosten in het kader van de collectieve

De gemaakte

programmakosten

taken en de externe

kosten in het kader van opdrachten.
De realisatie

op collectieve

In de begroting

taken is met € 0,03 mln. achtergebleven.

is met betrekking

tot externe kosten voor opdrachten

zullen doen, maar dat deze niet in de begroting
ODZOB budgetneutraal

zijn, en nauwelijks

€ 1,2 mln. gerealiseerd.
- geluidssanering

zijn opgenomen.

in te schatten

met het feit dat ze voor de

bestaat deze realisatie

uit:

€ 0,85 mln.

ISV:

van deelnemers

binnen werkprogramma's

- projecten

van deelnemers

buiten de werkprogramma's

3.3

Dit in verband

dat deze zich wel voor

zijn. In 2015 is in dit kader voor een bedrag van

Zoals ook bij de baten is toegelicht

- projecten
- overige

aangegeven

€ 0,13 mln.
€ 0,2 mln.
€ 0,02 mln.

projecten

Incidentele lasten en baten

De in de paragrafen
een incidenteel

3.2.2 en 3.2.4 gepresenteerde

karakter

hebben. Deze resulteren

baten en lasten zijn een aantal posten opgenomen
in onderstaand

o
o

o
o

De incidentele

baten m.b.t. 2015 hebben voornamelijk

van € 0,53 mln. betreft

bijdragen

van latende partijen

die

overzicht:

betrekking

565.808

836.608

141.061

257.396

op de garantiesalarissen.

565.808
141.061

Een bedrag

aan de kosten van garantiesalarissen.

Daarnaast

bestaat de post voor € 0,04 mln. uit diverse kleine baten.
Aangezien

het de verwachting

in rekening

te brengen

De incidentele

3.4

is dat de garantiesalarissen

na medio 2017 niet meer bij de latende partijen

zijn, hebben deze baten een incidenteel

lasten betref de kosten aangaande de verhuizing

karakter.
welke eenmalig

van aard zijn.

Informatie .in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen
publieke en semipublieke sector

Per 1 januari

2013 is de Wet normering

(WNT) ingegaan.
toepassing

zijnde

De onderstaande

bezoldiging

verantwoording

topfunctionarissen
is opgesteld

publieke

en semipublieke

op basis van de volgende

sector

op ODZOB van

regelgeving:
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Het algemene

bezoldigingsmaximum

dienstbetrekking

is het bezoldigingsmaximum

WNT-maximum
de omvang

per persoon

of functie

van het dienstverband

op € 178.000,

is vastgesteld

op € 230.474,

vastgesteld

is berekend

-. Voor topfunctionarissen

-BRABANT

zonder

-. Het weergegeven

toepasselijke

naar rato van de omvang van het dienstverband,

nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Onderstaand

de gegevens

waarbij

betreffende

de ODZOB:
Wet normering topinkomens

Functie(s)

Algemeen

Duur dienstverband

in 2015

Omvang dienstverband

directeur

Adjunct

(in fte)

1,0

Soort dienstverband

directeur

1·1 t/m 31-12

1·1 t/rn 30-11

1,0

Inhuur overeenkomst

Tljdelijke

aanstelling

Bezoldinging I beloning
Beloning

94.910

Vaste en variabele

o

onkostenvergoedingen

Beloningen betaalbaar op termijn
Totaal bezoldiging
I beloning

Toepassing

WNT·maximum

Motivering

indien OVerSChrijdinr:

In de volgende
opgenomen.
onkosten

136.026

6.777
101.687

€ 230.474,-

€ 178.000,-

n.v.t.

n.v.t.

tabel zijn de leden van het Algemeen

Bestuur en Dagelijks

Voor allen geldt dat zij deze bestuursfunctie

vergoeding

onbezoldigd

Bestuur van de ODZOB

verrichten.

Ook ontvangen

zij geen

van de ODZOB.

de heer F.L.J. van der Meijden (Frank)

DB

1 januari 2015

31 december 2015

Best

de heer M. van 5chuppen

AB

1 januari 2015

31 december 2015

Gemeente

Bladel

de heer A.P. d'Haens (Fons)

AB

1 januari 2015

31 december2015

Gemeente

Cranendonck

mevrouw C.C.R.M. Meuwissen

AB

1 januari 2015

31 december 2015

Gemeente

Deurne

mevrouw

DB

1 januari 2015

31 december2015
31 december 2015

Gemeente

(Marc)
(Carola)

N.GJ Lemlijn (Nicole)

Gemeente

Eersel

de heer C.A.A.A. Tbnissen (Chris)

AB

1 januari 2015

Gemeente

Eindhoven

mevrouw M. Schreurs (Mary-Ann)

DB

1 januari 2015

31 december 2015

Gemeente

Geldrop-Mierlo

mevrouw

AB

1 januari 2015

31 december2015

Gemeente

Gemert-Bakel

mevrouw A.A.H.C.M. van Extel-

AB

1 januari 2015

31 december2015

Gemeente

Heeze-Leende

mevrouw WJF. van der Rijt - van der Kruis (Wilma)

DB

1 januari 2015

31 december 2015

Gemeente

Helmond

de heer P.H.M. Smeulders (Paul)

AB

1 januari 2015

31 december 2015

Gemeente

Laarbeek

de heer A.JL. Meulensteen

AB

1 januari 2015

31 december 2015
31 december2015

M. Verdouw

(Miranda)
van Katwijk (Anke)

(Tonny)

Gemeente Nuenen c.a,

de heer P.R. Weijmans (Paul)

AB

1 januari 2015

Gemeente

Oirschot

de heer F. van Hoof (Frans)

AB

1 januari 2015

31 december 2015

Gemeente

Reusel-De Mierden

de heer C.H.A.M. van de Ven (Cees)

AB

1 januari 2015

31 december 2015

Gemeente Someren

de heer L.JM. van de Moosdijk

AB

1 januari 2015

31 december2015

Gemeente

de heer JF.M. Gaillard (Hans)

AB

1 januari 2015

31 december 2015

Gemeente Valkenswaard

de heer MJA. Bax (Marce l)

AB

1 januari 2015

31 december 2015

Gemeente Veldhoven

de heer P. Wijman (Piet)

DB

1 januari 2015

31 december2015

AB

1 januari 2015

31 december 2015

DB

1 januari 2015

31 december 2015

So n en Breugel

(Leon)

Gemeente Waalre

de heer P.J van Liempd (Paul)

Provincie Noord-Brabant

de heer JJc. van den Ho ut (jo han)

*AB = Lid Algemeen
*OB

=

Lid Oagelijks

-

Bestuur
Bestuur

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen
zijn er geen overige functionarissen
bezoldiging
boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen.
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