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Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
1. De aanbiedingsbrief van 9 december 2019 m.b.t. de concept kadernota 2021;
2. De concept kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN);
3. Het adoptieadvies van 3 december 2019.
Aanleiding
De ODBN voert namens deelnemende gemeenten en provincie taken uit. Middels de Kadernota
worden nieuwe ontwikkelingen in kaart gebracht. De effecten van deze ontwikkelingen voor zowel
de bedrijfsvoering als financiën worden zoveel mogelijk in kaart gebracht.
De Kadernota is van groot belang om een zo goed mogelijke Begroting 2021 en meerjarenraming
2022-2024 op te stellen.
Kernboodschap
Voor u ligt de concept Kadernota 2021 (bijlage 2) van de ODBN. Deze nota beoogt u inzicht te
geven in de ontwikkelingen binnen de gemeenschappelijke regeling ODBN, in opmaat naar het
vaststellen van de begroting 2021. De kadernota zal definitief worden vastgesteld door het
Algemeen Bestuur van de ODBN op 25 maart 2020. Het college van Burgemeester en
wethouders heeft uw raad geadviseerd geen zienswijze op de concept Kadernota 2021 uit te
brengen.
Per brief van 9 december 2019 heeft de ODBN de kadernota 2021 ter becommentariëring aan
ons voorgelegd. De kadernota 2021 is net als in 2020 een stuk compacter. Algemene
beschouwingen zijn achterwege gelaten. Enkel de meest relevante (toekomstige) ontwikkelingen
zijn in beeld gebracht. De kadernota gaat uitsluitend over de financiële en beleidsmatige
uitgangspunten van het samenwerkingsverband als geheel, niet over de uitgangspunten die de
individuele gemeenten willen bereiken. Het bestuur van het openbaar lichaam informeert de
gemeenteraden over deze uitgangspunten. De kadernota ligt in lijn met de bestaande (regionale)
afspraken en ontwikkelingen en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen binnen de regio. De

algemene effecten worden vertaald in de Begroting 2021. De individuele effecten worden in
overleg met de desbetreffende deelnemer vertaald in de werkprogramma’s van 2021.

Communicatie
-Deze RIB past volledig in onze toezegging om pro-actief met uw Raad over de ODBN te blijven
communiceren.
- De RIB wordt toegezonden aan de ODBN.

Participatie
Participatie voor burgers is bij dit onderwerp niet mogelijk. Er is sprake van een gezamenlijk
optrekken van deelnemende gemeenten, Provincie en ODBN.

Duurzaamheid
Maakt onderdeel uit van de collectieve taken bij de ODBN.
Gemeente Meierijstad hecht een groot belang aan een duurzaam gezonde bedrijfsvoering van de
ODBN. Om die reden wordt uw raad middels deze RIB uitgebreid geïnformeerd.

Financiën
Hieronder wordt ingegaan op de financiële gevolgen voor Meierijstad in relatie tot de kadernota
2021 ODBN:
Bij de gemeentelijke kadernota 2021 zullen wij rekening houden met de voorgestelde gewogen
gemiddelde indexering van 2,5%, bestaande uit loonstijgingen 2,8% (aandeel 79%) en
prijsstijgingen 1,6% (aandeel 21%). Het effect van bovenstaande indexering op de ontwikkeling
van het gemiddeld uurtarief is € 3,84 (tarief van 2020 ODBN betreft € 97,37), bestaande uit:
- €1,27 Structurele effecten vanaf 2021 als gevolg van de 2e bestuursrapportage 2019;
- €2,26 Indexering (loon) 2021 2,8% en
- €0,31 Indexering (prijs) 2021 1,6%.
Het gemiddeld uurtarief voor 2021 ontwikkelt zich voor de ODBN daardoor naar € 101,21.
De op te stellen begroting 2021 van de ODBN wordt gebaseerd op kostendekkende tarieven.
Vandaar dat deze indexering zowel in de individuele als in de regionale programma’s wordt
doorgevoerd.

Planning (zie bijlage 10)
De indieningstermijn voor een reactie op de concept kadernota 2021 is tot 6 maart 2020.
De kadernota zal definitief worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de ODBN op 25
maart 2020.
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Bijlage(n)
1. De aanbiedingsbrief van 9 december 2019 m.b.t. de concept kadernota 2021;
2. De concept kadernota 2021 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN);
3. Het adoptieadvies van 3 december 2019.
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