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Geachte Dagelijks Bestuur,
Met deze brief wil ik u namens de gemeente Bergeijk informeren over de reactie van de gemeenteraad
Bergeijk d.d. 1 maart 2018 op de Kadernota Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 2019.

van

De kadernota Omgevingsdienst Zuidoost Brabant 2019 is voor kennis neming aangenomen.
Het uitgangspunt dat de begroting 2019 (en meerjarenraming 2020-2022) structureel sluitend moeten zijn
wordt onderschreven. Ook overige uitgangspunten uit de kadernota worden onderschreven.

1.2.1

Ten behoeve van de baten kan een reactie worden gegeven

Aanvulling werkprogramma
Als uitgangspunt is opgenomen dat de werkprogramma's 2018 als basis dienen voor de begroting 2019,
aangevuld met een toename van basistaken. Er wordt een toename van basistaken verwacht als gevolg van
(paragraaf 3.2 kadernota):
a. inbreng basistaken gemeente als gevolg van de Bor;
b. intensivering Toezicht en Handhaving veehouderijen;
c. toename werkzaamheden bouwplantoetsing;
d. toename werkzaamheden i.v.m. bodem advies en kwaliteit;
e. toename werkzaamheden i.v.m. VTH kwaliteitscriteria (voorbeeld Deurne);
f. toename werkzaamheden als gevolg van introductie Regionaal operationeel kader Toezicht en
Handhaving.
Niet al deze taken zijn ook daadwerkelijk basistaken, maar zijn verzoektaken. De onder c en e genoemde
taken zijn in ieder geval verzoektaken en de onder d genoemde taken zijn deels verzoektaken. De gemeente
is niet verplicht verzoektaken bij de ODZOB af te nemen. Ook niet alle taken die wel basistaken zijn worden
door de gemeente afgenomen. Immers ook al is een taak een basistaak dat betekent nog niet dat die taak ook
verplicht uitgevoerd moet worden. Dit betekent alleen dat als de taak uitgevoerd wordt dat dan moet gebeuren
door de ODZOB. Gelet hierop kan daarom aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB opgemerkt worden dat
de gemeente dus niet zondermeer alle in paragraaf 3.2 van de kadernota genoemde taken overdraagt aan de
ODZOB. De gemeenten moeten de vrijheid hebben om hier budget op in te zetten en hierbij niet gebonden
worden aan de begroting van de ODZOB. In de begroting 2019 kan dus niet uit worden gegaan van het bedrag
uit het werkprogramma 2018, aangevuld met een budget voor de in de kadernota bij baten genoemde taken.
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In de werkprogramma's 2018 van de gemeente 8ladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden zijn
voornamelijk basistaken opgenomen en slechts heel beperkt verzoektaken. De verzoektaken die in het
werkprogramma zijn opgenomen zijn taken die door de ODZ08 uitgevoerd blijven worden, ook na het
terughalen van verzoektaken naar VTH de Kempen. Het werkprogramma 2018 kan dus wel als uitgangspunt
voor de begroting 2019 worden gehanteerd. Voor 8ergeijk ligt dit anders. In het werkprogramma 2018 zijn
naast basistaken ook verschillende verzoektaken opgenomen. 8ergeijk wil de vrijheid houden om voor wat
betreft de verzoektaken andere keuzes te maken dan die taken bij de ODZ08 te beleggen. Het
werkprogramma 2018 van 8ergeijk kan dus niet als uitgangspunt voor de begroting 2019 worden gehanteerd.
Financiele vertaling
De kadernota mist een flnanciele vertaling van de inhoudelijke zaken die in de kadernota worden benoemd.
Daarnaast wordt uitsluitend een stijging van de baten benoemd. Voor de lasten wordt niet inzichtelijk gemaakt
wat met de kosten gaat gebeuren, dus een stijging, daling of gelijk blijvend.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen,
van Gestel via ons algemene telefoonnummer: 0497-551455.

dan kunt u contact opnemen met dhr. F.

Frans an Gestel
Afdeling 8eheer Ruimte

Naarde

gemeente?

Maak een afspraak via www.bergeijk.nllafspraak.
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