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Aanwezig

Afwezig

1.

2.

Dhr. Van Merwerode, voorzitter, gemeente Uden
Dhr. J. Lenssen, secretaris, ODBN
Dhr. T. van de Loo, gemeente Boekel
Dhr. P. Stevens, gemeente Boxmeer
Dhr. G. Stoffels, gemeente Cuijk
Dhr. E. Daandels, gemeente Grave
Dhr. J. van den Brand, gemeente Haaren
Dhr. B. Brands, gemeente Landerd
Dhr. H. van den Bogaard, gemeente Meierijstad
Dhr. J. van den Hout, Provincie Noord Brabant
Dhr. J. van der Schoot, gemeente Oss
Mevr. I.Voncken, gemeente Sint Anthonis
Dhr. E. Mathijssen, gemeente Sint Michielsgestel
Dhr. P. Pennings, gemeente Vught
Dhr. J. Hoskam, gemeente ’s Hertogenbosch
Dhr. J. van den Boogaart, gemeente Mill en St. Hubert
Dhr. H. van Wanrooij, gemeente Boxtel
Dhr. M. Wijdeven, gemeente Bernheze

Opening en vaststellen agenda
De heer Van Merwerode opent de vergadering.
Vaststellen agenda
De agenda wordt behandeld als opgesteld.
Mededelingen
a. BPO lid namens het AB, de heer Wijdeven, gemeente Bernheze
Geen opmerkingen.
b. Proces ondertekening Groene Convenant Noord-Brabant
De heer Stoffels geeft aan dat het jammer is dat het advies van het OGP nu niet beschikbaar
is. Het lijkt alsof het nu voornamelijk om handhaving gaat en dat de kern van
communicatie en afstemming wordt gemist. Deze aandachtspunten worden meegenomen.
De heer Van der Loo geeft aan dat het wenselijk is om een alternatief te zoeken voor
wildcrossen ondanks dat zij geen deelnemer zijn van SSIB en dus alleen een advies kunnen
uitbrengen. Er schijnt toch behoefte te zijn om in de natuur te crossen. Deze oproep wordt
ingebracht bij de projectgroep.
c. Bijdrage financiering secretariaat Stuurgroep Dynamisch Platteland
Mevrouw Voncken vraagt om nader geïnformeerd te worden over het programma en de
activiteiten van de Stuurgroep.
De heer Van de Loo zegt dat door hem, als lid, de inhoudelijke terugkoppeling vanuit de
Stuurgroep bij Agrifood Capital wordt gedaan.
De voorzitter zegt dat het vanaf nu ook wenselijk is om ook in het AB terug te koppelen,

aangezien de ODBN nu ook mede financiert. Voor de komende jaren wordt de financiering
nog bezien.
d. Bewapening BOA’s SSiB
De heer Van den Hout spreekt zijn zorgen uit ten aanzien van mogelijke escalatie nu de
BOA’s met bewapening worden uitgerust.
De secretaris merkt op dat de bewapening de instemming van de minister behoeft en dat dit
gepaard gaat met trainingen en geweldsinstructies waardoor het gevaar van ongewenste
escalatie getracht wordt juist te voorkomen.
e. Procedure voorlopige jaarrekening 2016 en ontwerp begroting 2018
De heer Stoffels merkt op dat het wenselijk is om de planning van de adoptieregeling te
volgen.
De heer Daandels geeft aan dat de planning wordt gevolgd, op de toezending van de
begroting na die met enkele werkdagen is vertraagd. Met de gemeente Oss, als
regiegemeente op dit vlak, zal worden gesproken om een haalbare planning voor volgend
jaar op te stellen.
De heer Van de Loo doet de suggestie om goed af te stemmen met de griffiers. Dit is een
taak van de coördinator van de adoptieregeling, belegd bij de Gemeente Oss.

3.

Ingekomen stukken (ter informatie)
Er zijn geen ingekomen stukken.
Verslag AB 15 februari 2017
Voorstel:
Het verslag van de AB – vergadering van 15 februari 2017 vaststellen.
De heer Van der Schoot merkt, naar aanleiding van het verslag, op dat de opmerking over
rolvastheid niet alleen de onafhankelijkheid van de ODBN in het supportteam betreft, maar
voor de rol van de ODBN in het algemeen.
De heer Stoffels zegt dat sprake was van een ingelast DB. Gaat dat niet meer door?
De heer Daandels antwoordt dat de planning om de ontwerp begroting in het ingelast DB te
behandelen op 5 april niet mogelijk bleek. Daardoor wordt dit onderwerp toch in het
reguliere DB van 19 april behandeld.
De secretaris geeft in een beknopte toelichting aan dat de begroting 2018 wordt gebaseerd
op de werkprogramma’s 2017.
De heer Stoffels vraagt of er een extra claim om budget komt gelet op de beschreven
ontwikkelingen in de Kadernota.
De secretaris zegt dat op dit moment naast de reguliere financiering van de basistaken,
verzoektaken en collectieve taken geen extra budget wordt gevraagd.
De heer Van den Hout zegt dat hij tegen het voorstel inzake VVGB heeft gestemd. Hij
heeft wel voor het voorstel inzake de wijziging van de begroting 2017 gestemd.
De voorzitter zegt toe dat het verslag op dit punt wordt aangepast.

4.

Besluit:
Het verslag is gewijzigd vastgesteld: De heer Van den Hout heeft tegen gestemd bij
agendapunt 5.
Plaatsvervangend voorzitter AB en DB
Voorstel:
1. Kennis nemen van onderstaande portefeuilleverdeling:
a. Bestuurlijke en bovenregionale contacten, communicatie, tevens voorzitter: de
heer M. van Merwerode
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b. Financiën en Bedrijfsvoering: de heer E. Daandels
c. Landbouw, Omgevingswet, Duurzaamheid: de heer J. van der Schoot
d. Dienstverlening VTH-proces: de heer P. Pennings
2. De heer J. van der Schoot benoemen als waarnemend voorzitter.

5.

Besluit:
De vergadering stemt unaniem in met het voorstel.
1. Kennis nemen van onderstaande portefeuilleverdeling:
a. Bestuurlijke en bovenregionale contacten, communicatie, tevens voorzitter: de
heer M. van Merwerode
b. Financiën en Bedrijfsvoering: de heer E. Daandels
c. Landbouw, Omgevingswet, Duurzaamheid: de heer J. van der Schoot
d. Dienstverlening VTH-proces: de heer P. Pennings
2. De heer J. van der Schoot benoemen als waarnemend voorzitter.
Kadernota 2018
Voorstel:
1. Instemmen met standpunten naar aanleiding van het advies van het adoptiepanel bij
de concept Kadernota 2018;
2. Instemmen met de standpunten naar aanleiding van reacties van deelnemers bij de
concept Kadernota 2018;
3. De Kadernota 2018 ongewijzigd vast te stellen.
De heer Daandels geeft een korte toelichting naar aanleiding van de reacties, die tot heden
zijn ontvangen en via de websites van de deelnemers zijn achterhaald. De hoofdlijn van de
reacties gaat in op de bezuinigingstaakstelling. Daarnaast is men positief over het
voornemen om met bestuursrapportages te werken. Het aanbod om in raden een toelichting
te geven wordt positief gewaardeerd. De verwerking van structurele en incidentele
budgetten zal plaatsvinden in de begroting.
De heer Van der Schoot zegt dat de discussie in de gemeenteraad van Oss vooral ging over
de achterstanden in de uitvoering van het werkprogramma. De raad wil dat de kwaliteit van
dienstverlening voorop staat en denkt dat de bezuinigingstaakstelling averechts werkt.
De heer Stoffels geeft aan dat in de gemeenteraad van Cuijk irritatie bestaat, omdat de
kadernota niet de financiële consequenties aangeeft van de beschreven ontwikkelingen.
Hieromtrent wordt een schriftelijke reactie van het Dagelijks Bestuur verwacht.
De heer Brands geeft aan dat beantwoording van de vragen van de gemeente Landerd
ambtelijk kunnen worden afgestemd.
De heer Van den Hout zegt de discussie over de bezuinigingen te betreuren mede gezien
het besluit dat over het VVGB budget is genomen. Verder zijn reacties op de Kadernota
wettelijk niet verplicht. De beoordeling van de Kadernota door GS is aan PS medegedeeld.
Dit is een openbaar stuk, maar geen officieel ingezonden reactie. De heer Van den Hout
betreurt het dat niet van alle deelnemers de informatie van de websites is verzameld, met
het verzoek de statenmededeling te vermelden, in plaats van de opmerking “niet van
toepassing” uit het reactiedocument.
Mevrouw Voncken zegt de raad van Stint Anthonis het college voorstel heeft geamendeerd
door de bezuinigingstaakstelling voor de ODBN alsnog te eisen. De houding van de
gemeenteraad is mede ingegeven door de krantenkoppen die voorafgaand aan de
vergadering over de ODBN zijn verschenen.
De heer Van de Loo zegt dat de gemeenteraad van Boekel niet akkoord gaat met de
kadernota. Hij geeft een aantal suggesties om op te pakken:
- De basis op orde is van groot belang. Meer bedrijfsmatig werken is daarbij nodig.
- Alle deelnemers moeten de basistaken overdragen.

5 april 2017
ODBN
Onderwerp AB conceptverslag

3

-

Alle deelnemers moeten zich commiteren aan het afgesproken LPF. LPF is nog niet
vastgesteld. Na het Bestuurlijk Rondje volgt een terugkoppeling door de heer
Lenssen over het LPF. Er is behoefte aan eenduidigheid over het LPF.
- Het SBK is een royale regeling, die aangepakt moet worden vanaf 2018 om het
terug te brengen naar het niveau van CAR/UWO.
- Het structureel ziekteverzuim verdient extra aandacht met een stringente aanpak
conform de Wet verbetering poortwachter.
- De productiviteit kan van 1350 uur worden verhoogd naar 1370 uur. Dit is goed
mogelijk als alle deelnemers hun taken inbrengen.
- Verbetering van de efficiency en huisvesting op één locatie in combinatie met tijdig
beschikbaar zijn van werkprogramma’s maakt vorenstaande haalbaar.
- Bij overdracht van nieuwe taken en eventueel nieuwe medewerkers dient een nieuw
SBK van toepassing te zijn. Daarbij ook een helder financieel kader.
- Het afstemmingsproces, conform de adoptieregeling moet gerespecteerd worden.
Afstemming met de griffiers is nodig voor een betere relatie met de raad.
- De bezuiniging dient gerealiseerd te worden.
De heer Mathijsen vraagt om het meerjarenperspectief te schetsen.
De heer Van den Brand zegt dat de kwaliteit van de dienstverlening prima is. De gemeente
Haaren beschikt niet over VVGB budget. De structurele gevolgen van het VVGB besluit
zijn voor Haaren dan ook niet aanwezig.
De heer Stevens zegt de bezuinigingstaakstelling gerealiseerd moet worden. Door de
gemeenteraad van Boxmeer is een schriftelijke reactie gevraagd van het Dagelijks Bestuur.
De heer Hoskam zegt dat de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch op donderdag 6 april de
Kadernota op de agenda heeft staan.
De heer Van der Schoot vraagt aan de heer Van de Loo welke concrete voorstellen hij voor
terugdringen van het ziekteverzuim heeft. En welke voorstellen hij heeft voor het moment
dat het SBK vervalt op 1-1-2018.
De heer Van de Loo zegt dat wet – regelgeving nageleefd moet worden.
De heer Van der Schoot zegt dat de komst van de Omgevingswet investeringen zal
vereisen. De cultuurveranderingen gaan fors ingrijpen. Hiervoor dient de ODBN financiële
ruimte te hebben.
De secretaris merkt op dat er een misverstand is rond het SBK. Het vervalt niet per 1-12018. Verder is er weliswaar een werkgelegenheidsgarantie tot 1-1-2018 maar daarnaast
hebben de medewerkers een vaste aanstelling. Er wordt nu wel gesproken met de
medezeggenschap over het opstellen van een nieuw Sociaal Plan/SBK. Op dit moment
worden nieuwe medewerkers overigens niet aangenomen conform alle voorwaarden van
het SBK.
De heer Van den Hout stelt dat het wenselijk is dat bij overdracht van nieuwe taken door
gemeenten er geen extra personeel wordt overgedragen. De opmerking over personeel is
gemaakt door wethouder Van der Loo en word door de heer Van den Hout ondersteund.
De heer Daandels reageert op de opmerkingen door te stellen dat alle deelnemers samen de
ODBN vormen. Daarbij zou een gesprek gevoerd moeten worden over wat de
gemeenschappelijke regeling zou moeten inhouden en hoe de deelnemers de toekomst zien.
Daaraan gekoppeld kan een juist gesprek worden gevoerd over kwaliteit in relatie tot
bezuinigingen. Het meerjarenperspectief, dat in de begroting wordt opgenomen, helpt daar
bij.
De secretaris merkt nog op dat de termijnafspraken ingevolge de adoptieregeling worden
nagekomen, behalve dat door de Pasen en het vergaderschema van het DB de begroting 3
werkdagen later wordt toegezonden.
Verder is het belangrijk om te werken aan een actueel inrichtingenbestand. Daaruit kunnen
de basistaken helder worden gedefinieerd, waarna het LPF / Regionaal Operationeel Kader
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juist kan worden toegepast. Het budget zou dan ook niet leidend moeten zijn voor de
taakuitvoering. Dit onderwerp wordt ook besproken tijdens het bestuurlijk rondje dat in het
2e kwartaal plaatsvindt. Indien nieuwe taken moeten worden overgedragen dan geldt dat bij
eventuele overdracht van medewerkers hiervoor andere voorwaarden moeten worden
afgesproken dan het huidig SBK.
Het ziekteverzuim wordt nu al stevig aangepakt rekeninghoudend met wet- en regelgeving.
De declarabiliteit van 1350 uur is iets anders dan productiviteit. De haalbaarheid van 1350
uur declarabel wordt in 2017 in de praktijk getest. De investeringen die de Omgevingswet
vraagt zijn nog niet in beeld. Zodra dat beeld er wel is, zal zo nodig een
begrotingswijziging worden voorgelegd. Ten aanzien van de basistaken moet nog worden
opgemerkt dat er inderdaad discussie mogelijk is over de exacte categorie indeling van een
inrichting. Dus ook na de inwerkingtreding van het Besluit VTH, waarin het
basistakenpakket wordt vastgelegd, blijft enige discussie over inrichtingen (basistaak of
niet) mogelijk.
De voorzitter zegt dat de inbreng van extra verzoektaken ook voor een hogere
declarabiliteit kan zorgen. De ODBN moet dit overigens dan wel kunnen waarmaken qua
personele capaciteit.
De heer Stoffels vraagt om in het antwoord op de reactie van de gemeente Cuijk helder aan
te geven dat op dit moment geen extra financiële middelen worden gevraagd.
De heer van Kraaij geeft aan dat op pagina 7 van de Kadernota is aangegeven dat er
vooralsnog geen extra financiële middelen worden gevraagd. Wanneer er meer
duidelijkheid is m.b.t. de ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande investeringen zal er
indien nodig via de bestuursrapportage een voorstel voor extra middelen worden gedaan
aan het AB.
De heer Brands zegt dat verzoektaken vaak incidenteel van aard zijn. Het is dan lastig om
daar een meerjarige begroting op te bouwen. De kwaliteit van dienstverlening is juist van
groot belang.
De secretaris merkt op dat de discussie in de gemeenteraad van Oss vooral is veroorzaakt
door een hoog ziekteverzuim in het betreffende team. Inhuur is niet altijd een oplossing,
omdat dit bij de huidige krapte op de arbeidsmarkt duur kan zijn en lastig invulbaar.
Daarbij moet de ODBN ook voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1.
De heer Van den Hout waarschuwt dat de Omgevingswet ook deregulering met zich
meebrengt. Naar aanleiding daarvan zullen er waarschijnlijk ook minder leges inkomsten
zijn bij de deelnemers. Dit kan doorwerken naar de financieringsmogelijkheden voor de
omgevingsdienst. Het is nu nog te vroeg om dit te kunnen beoordelen, maar het is iets om
rekening mee te houden.
Naar aanleiding van de opmerking van de heer Stoffels dat er aannames hadden kunnen
worden gedaan in de Kadernota, vraagt de heer Van Kraaij of het door het AB geaccepteerd
wordt om met aannames te werken bij het bepalen van investeringen voor (nog)
onduidelijke ontwikkelingen. Dit zou namelijk tot gevolg hebben dat de tarieven zullen
stijgen.
De voorzitter zegt dat dit in principe niet wenselijk is. Bij het bestuurlijke rondje kan dit
nog nader worden onderzocht bij de deelnemers.
De heer Van den Brand zegt dat de lijst van Basistaken inzicht kan geen om de eventuele
mismatch van personeel per 1 januari 2018 aan te pakken.
De secretaris zegt dat eventuele mismatch nu ook kan worden aangepakt. Verder is voor de
medewerkers het ambtenarenrecht van toepassing, zodat per 1 januari 2018 er niet zo veel
verandert. Wel dienen nieuwe afspraken te worden gemaakt over diverse onderwerpen,
zoals het vervoersplan in relatie tot het vraagstuk van huisvesting.
De heer Daandels pleit er voor om niet alleen te praten over afbouw, maar vooral de
opbouw van de ODBN te bekijken. Het is zaak om perspectief te bieden, zodat de dienst
5 april 2017
ODBN
Onderwerp AB conceptverslag

5

productief kan zijn.
De heer Van den Brand zegt zeker bereid te zijn hier aan bij te dragen.
De heren Van de Loo en Stoffels en mevrouw Voncken stemmen tegen het voorstel. De
heer Hoskam stemt voor het voorstel onder voorbehoud van behandeling van de Kadernota
in de gemeenteraad. De overige AB leden stemmen voor het voorstel.

8.

Besluit:
Het voorstel is met meerderheid van stemmen akkoord bevonden.
1. Instemmen met standpunten naar aanleiding van het advies van het adoptiepanel bij
de concept Kadernota 2018;
2. Instemmen met de standpunten naar aanleiding van reacties van deelnemers bij de
concept Kadernota 2018;
3. De Kadernota 2018 ongewijzigd vast te stellen.
Rondvraag en sluiting
- eerst volgende vergaderingen: DB 19 april 2017; AB 10 mei 2017
Rondvraag
De heer Van der Schoot vraagt om de aanpak van asbestdaken op de agenda te plaatsen.
Daarnaast wil hij graag ruimte om de juridische belemmeringen van het toetsingskader op
grond van de notitie handelingsperspectieven Intensieve Veehouderij en volksgezondheid
met elkaar te delen.
De heer Van de Loo zegt dat het meestal goed werkt om met de betrokken agrariër een
goed gesprek te voeren.
De heer Van der Schoot zegt dat het wenselijk is om de ODBN stringent te laten
controleren op VAB’s om te voorkomen dat deze gebouwen worden gebruikt voor
drugscriminaliteit.
De secretaris merkt op dat voor meldingen hierover intern een centraal meldpunt wordt
ingericht voor de medewerkers. Ook wordt het contact met het RIEC, politie en OM
geïntensiveerd. Daarnaast wordt gewezen op het project van de provincie waarbij extra
geld beschikbaar is om het toezicht op veehouderijen te intensiveren.
De voorzitter zegt toe dat dit onderwerp terugkomt om informatie uit te wisselen.
De heer Van Merwerode dankt iedereen voor zijn/haar bijdrage en sluit de vergadering.
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Actiepuntenlijst
Datum
Onderwerp
02-11-‘16 Voortgangsrapportage CT, de bezetting en financiële kant
van de collectieve taken in de rapportage opnemen.
02-11-‘16 Dilemma’s uitvoering LHS, kwalitatieve analyse te laten
uitvoeren van de ervaringen en die met elkaar te delen.

Wie
ODBN
PSw
ODBN
PSw

14-12-‘16

DB
Vrz.
ODBN
Jle
ODBN
Mwa
ODBN
Rgi
ODBN
Jle

Contact opnemen met de provincie afstemmen gevolgen
indien gemeente Boekel niet deelneemt aan SSIB
05-04-‘17 Nadere informatie over programma en activiteiten van de
SDP opvragen en AB daarover informeren
05-04-‘17 Informatie over aanpak verbod asbestdaken 2024
05-04-‘17 Informatie mbt notitie handelingsperspectieven Intensieve
veehouder en volksgezondheid
05-04-‘17 Aanpak milieucriminaliteit
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Gereed
1e helft
2017
Wordt
betrokken
bij het
bezoek aan
de
deelnemers.
2e helft
2017
10 mei 2017
10 mei 2017
2e helft
2017

