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Geachte heer Lenssen,

U stelt ons, namens het Dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord, in de
gelegenheid onze zienswijzen over de Ontwerp Programmabegroting 2018 van de Omgevingsdienst
Brabant Noord kenbaar te maken. Wij maken gebruik van deze mogelijkheid. Onze zienswijzen zijn
hieronder nader uitgewerkt.

Snel duidelijkheid geven over de financiële consequenties van de invoering van de Omgevingswet.
Op dit moment worden voor de ontwikkelingen van de invoering van de Omgevingswet nog geen
extra middelen van de deelnemers gevraagd. De invoering, die is voorzien in 2019, zal echter wel
een grote impact hebben op de informatievoorziening en de interne bedrijfsvoering zoals opleiding
van medewerkers en het opnieuw inrichten van processen en procedures. Op landelijke niveau
overleggen het VNG en IPO nog over de invoeringskosten van de Omgevingswet. Nu is nog
onduidelijk of de omgevingsdiensten rechtstreeks gecompenseerd worden voor deze kosten of dat
dit via een verhoging van het gemeente- en provinciefonds zal plaatsvinden. Het is van belang om
zo vroeg als mogelijk op de ontwikkelingen in te spelen.

De mogelijkheden te onderzoeken naar een nieuwe financieringssystematiek.
Tot heden toe worden de werkzaamheden van de ODBN gefactureerd op basis van de werkelijke
tijdbesteding. Het zogenaamde “uurtje factuurtje” model. Aan de andere kant staat het zogenaamde
lump-systeem waarbij de ODBN een totaal bedrag ontvangt bijvoorbeeld op basis van het
inrichtingenbestand. Verantwoording wordt afgelegd op macroniveau. Daar tussen in is er een
model dat uitgaat van productprijzen. Al langere tijd wordt gesproken over een andere
financieringssystematiek. Het is goed als de ODBN daarover, in samenwerking met alle deelnemers,
in 2017 tot een gezamenlijk standpunt komt. Tot heden toe is dat er niet van gekomen.
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De weerstandsratio dient met ingang van 1 januari 2019 groter dan 1,0 te zijn en een plan van
aanpak opstellen om tot een robuust weerstandsvermogen te komen.
Per 31 december 2018 bedraagt de benodigde weerstandscapaciteit op basis van de
geactualiseerde risico’s €630.000. Met een weerstandsvermogen in de vorm van de algemene
reserve van €200.000 bedraagt de ratio 0,3 en dat is conform de waarderingstabel van het
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement ruim onvoldoende. Een ratio van groter dan 1,0
is voldoende. De ODBN dient in een Nota reserves en voorzieningen 2017 de mogelijkheden te
onderzoeken om de weerstandsratio naar een voldoende te brengen. Namens de deelnemers brengt
het adoptiepanel een advies uit. Het adoptiepanel vindt ook dat er een herijking van de Nota
reserves en voorzieningen dient plaats te vinden en adviseert in het verlengde hiervan een plan van
aanpak op te stellen waaruit blijkt hoe de komende jaren kan worden gezorgd voor een voldoende
robuust weerstandsvermogen.
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