Concept 19 maart 2018, 9.00 uur

Verslag AB-vergadering
15 maart 2018, 9.00 tot 10.30 uur, gemeente Valkenswaard, De Hofnar 15, Eindhoven, raadzaal

aanwezig

mevrouw W.J.F. v.d. Rijt-v.d. Kruis, voorzitter

DB

de heer M.J.A. Bax
de heer M. Jansen

gemeente Nuenen

de heer M.M. Kuijken

gemeente Bergeijk

de heer F. van Hoof

gemeente Oirschot

de heer A. van der Hout

gemeente Bladel

de heer J.J.C. van den Hout

provincie Noord-Brabant
gemeente Cranendonck

de heer Th.M. Martens

gemeente Asten

de heer A.J.L. Meulensteen

gemeente Laarbeek
DB

gemeente Someren

de heer T.J.H. van den Nieuwenhuijzen

gemeente Son en Breugel

de heer M. van Schuppen

gemeente Best

mevrouw M. Verdouw (vanaf punt 2)

gemeente Geldrop-Mierlo

de heer P. Wijman

afwezig

DB

de heer F. Kuppens

de heer L.J.M. van de Moosdijk

verslag

gemeente Heeze-Leende
gemeente Valkenswaard

DB

gemeente Veldhoven

mevrouw J.M.L. Tolsma

DB, secretaris ODZOB

mevrouw J.J.M. le Pair-Sommers

ODZOB

de heer M. Biemans (m.k.)

gemeente Deurne

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

gemeente Gemert-Bakel

de heer P.J. van Liempd
mevrouw M.A. Schreurs (m.k.)

gemeente Waalre
DB

gemeente Eindhoven

de heer P.H.M. Smeulders (m.k.)

gemeente Helmond

de heer C. Tönissen (m.k.)

gemeente Eersel

de heer C.H.A.M. v.d. Ven (m.k.)

gemeente Reusel-de Mierden

1. Opening en vaststelling agenda
De voorzitter opent de vergadering om 9.00 uur en iedereen wordt welkom geheten. De punten 4.b en 4.d
van de agenda worden omgewisseld in de tijd en vóór punt 4.a behandeld.

2. Mededelingen en ingekomen stukken
2.a Vergaderdata AB en DB 2019
Het AB neemt hier kennis van.

3. Verslag(en), actiepuntenlijst(en) en besluitenlijst(en)
3.a, 3.b en 3.c Verslag, actiepuntenlijst en besluitenlijst AB-vergadering 23 november 2017
Het verslag, de actiepuntenlijst en besluitenlijst worden met dank aan de notulist vastgesteld.
Pagina 1 van 4
Z.100575/D.351987

Verslag verg. AB d.d. 15 maart 2018

Concept 19 maart 2018, 9.00 uur

De actiepuntenlijst wordt doorgenomen.
Naar aanleiding van de actiepuntenlijst wordt gemeld dat de heer V.d. Nieuwenhuijzen niet kan worden
afgevaardigd in de Vergadering van Aangeslotenen van het BIZOB, zoals in het AB van 23 november 2017 is
besloten. Dit omdat hij al namens gemeente Son deelneemt in deze vergadering. Mevrouw V.d. Rijt is, ook
volgens besluit, dan de afgevaardigde. Bij het instellen van een nieuw AB zal opnieuw worden besloten wie
dan zal worden afgevaardigd.
3.d, 3.e en 3.f Verslag, actiepuntenlijst en besluitenlijst DB-vergadering 7 december 2017
Het AB neemt hier kennis van.

4. Beleidsontwikkelingen
4.a Overdrachtsdocument van het AB aan het nieuwe AB dat aantreedt na de verkiezingen in maart 2018
Dit agendapunt wordt besproken na de presentaties over het Regionaal Operationeel Kader (ROK) (4.b) en
vergunningenbeleid (4.d). De conclusie die is getrokken over het voorstel m.b.t. het Regionaal Operationeel
Kader wordt verwerkt in het overdrachtsdocument. Inclusief deze wijziging gaat het AB akkoord met het
voorstel. Namens het AB de complimenten voor het document; het geeft goed weer wat er allemaal bereikt
is de afgelopen jaren.
4.b Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht 2018 (ROK) inclusief benodigde middelen
De heer Van Hoof geeft een inleiding op het doorlopen traject. Het ROK zelf, de werkwijze, is vastgesteld
door het AB. Nu ligt er een doorvertaling met betrekking tot de middelen, dit bleek voor veel deelnemers
een onaangename verrassing. Het OGP heeft een advies afgegeven aan het AB om nu nog niet tot
besluitvorming over te gaan. Geconcludeerd kan worden dat er onvoldoende signalen tussen werkgroep en
OGP zijn gewisseld over dat zo veel meer middelen zijn vereist. Er wordt voor gepleit om in 2019 al een
eerste stap te maken met de risicovolle bedrijven en de “hete aardappel” niet door te schuiven naar 2020.
Met de komende coalitieonderhandelingen bij de collegevorming van gemeenten dient al aandacht te
worden gevraagd voor de noodzaak om extra middelen te reserveren voor deze nieuwe werkwijze, met als
doel het verbeteren van onze leefomgeving.
De heer Kanits geeft een presentatie over datgene wat tot op heden is bereikt en het beeld dat we voor ogen
hebben met het ROK, de transitie waarvan door het AB besloten is om deze te gaan maken.
In het AB van 27 september 2018 zal het ROK inclusief het financiële deel opnieuw worden geagendeerd. In
de tussentijd is er ruimte voor de deelnemers om een check te doen op het geactualiseerde
inrichtingenbestand en kan de werkgroep de kengetallen/opslagen nader bekijken. Het AB gaat akkoord
met het proces dat wordt voorgesteld in de sheets. Als processtap dient te worden toegevoegd de
communicatie met raden. Er zal op korte termijn een raadsinformatiebrief worden verstuurd, zodat het
onderwerp onder de aandacht kan worden gebracht bij de raadsleden t.b.v. de coalitiebesprekingen, zodat
het onderwerp hoog op de prioriteitenlijst kan worden gezet. Ook zal het onderwerp meegenomen worden
in de raadsinformatiebijeenkomsten die al zijn gepland over de begroting. De passage in het
overdrachtsdocument over het ROK wordt aangepast naar aanleiding van de conclusie van het AB.
De precieze invulling van het te doorlopen vervolgtraject voor wat betreft het ROK wordt ingevuld in
afstemming met het nieuwe AB. Indien colleges besluiten om in 2019 al meer budget ter beschikking te
stellen met het oog op de nieuwe aanpak conform het ROK, zal tijdig geschakeld dienen te worden met de
ODZOB met het oog de gewenste extra capaciteit.
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4.c Continuering AB na verkiezingen – extra AB-vergadering d.d. 24 mei 2018, 15.30-16.30 uur
In juni staan belangrijke DB- en AB-vergaderingen op de planning. Het is wenselijk dat er voor die tijd een
nieuw DB wordt ingesteld. Ingeschat wordt dat op 24 mei de voordracht voor AB-leden door de deelnemers
en het aanwijzen van een vertegenwoordiger uit de subregio voor het DB rond is. Daarom is er een extra AB
gepland op 24 mei, 15.30-16.30 uur (de eerder gecommuniceerde locatie van Waalre wordt gewijzigd in een
nog nader te bepalen locatie).
4.d Regionaal uitvoeringsbeleid vergunningverlening
Dit punt wordt besproken vóór de presentatie over het ROK. Mevrouw Jonkergouw geeft een toelichting op
het traject dat is doorlopen. Er is een link gelegd met het ROK. Voor dit traject is een werkgroep ingesteld
met 9 deelnemers, die het traject vorm geeft. Op dit moment worden vergunningen reactief
geprogrammeerd (er worden wel al veel thema’s, ook bovenwettelijk, meegenomen). De ambitie is om hier
een proactieve rol in te hebben. Het AB discussieert over de mogelijkheden die je als overheid hebt met
betrekking tot bovenwettelijke zaken aan een ondernemer. Er zijn juridisch gezien beperkingen in hoe ver
je hier in kan gaan. Daarom is het juist van belang om een uniform gezamenlijk beleid te hebben. Het
onderwerp komt op een later moment terug in OGP en AB.
5. Financiën
5.a Planning en controlekalender 2018
Het AB gaat akkoord. Met betrekking tot de periode van indienen van zienswijzen wordt gevraagd of het
mogelijk is deze op te rekken. Dat is niet het geval (het traject is afgestemd met de 4 GR’en en de
gemeentesecretarissen), wel kan een concept-zienswijze (bv. besproken met de raadscommissie) worden
ingediend. Er zal pragmatisch mee om gegaan worden.
5.b Aanpassing algemene reserves Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Het AB gaat akkoord. Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot het ROK wordt aangegeven dat de
verwachting naar de toekomst toe mogelijk naar beneden bijgesteld moet worden voor wat betreft het
financiële resultaat. De voorzitter doet de suggestie aan de AB-leden om het bedrag dat elke deelnemer over
het boekjaar 2017 terug zal ontvangen van de ODZOB, te reserveren voor de extra kosten voor het ROK. Dit
zou ook meegenomen kunnen worden in de raadsinformatiebrief over het ROK.
5.c Aanbesteding accountant
Het AB stemt in met het voorstel.

6. Rondvraag
De heer van der Hout vraagt aandacht voor het voornemen van het ministerie om de publicatie van het
rapport over het rendement van combi-luchtwassers over de verkiezingen heen tillen. Er is hierover reeds
een signaal afgegeven door mevrouw V.d. Rijt en de heer Van de Moosdijk.
De heer Meulensteen maakt een ludieke opmerking over het persbericht van de provincie Noord-Brabant
over uitrijden van mest met drugsafval. De heer Van den Hout merkt op dat het bevoegd gezag in bijna alle
gevallen aan zet is, de gemeenten staan hiervoor aan de lat. De heer Van den Hout verzoekt daarom om het
bericht serieus te nemen.
De heer Van den Nieuwenhuijzen voorziet een probleem in het kader van het besluit om voortaan alle
gemeenschappelijke regelingen, dus ook de ODZOB, onder de BTW-plicht te brengen. Dit omdat het
plafond van het BTW-compensatiefonds in beeld komt. Hij wil dit meegeven als aandachtspunt voor de
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Financiële werkgroep. Opgemerkt wordt dat deze kwestie in VNG-verband aangekaart dient te worden; ook
wordt mevrouw Tolsma verzocht om dit in ODNL-verband aan te kaarten.
De heer Wijman dankt het AB en in het bijzonder voorzitter mevrouw V.d. Rijt, voor de inzet van de
afgelopen jaren en biedt haar een bloemetje aan. Ook de inzet van de ambtelijk ondersteuners wordt
gewaardeerd. Er is veel bereikt, er moet ook nog veel gerealiseerd worden.
Mevrouw V.d. Rijt dankt de heer Bontenbal voor zijn inzet als spin in het web voor het bestuur en biedt hem
een attentie aan. Hij gaat vanaf 1 mei met pensioen, zijn opvolger Mark van der Ven wordt tijdens de
vergadering geïntroduceerd. Voor het afscheid van de heer Bontenbal op 19 april ontvangen de AB- en OGPleden een uitnodiging.
Mevrouw V.d. Rijt dankt alle bestuurders voor hun inzet in het AB en wenst hen veel succes bij de
gemeenteraadsverkiezingen.
7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 10.30 uur.
Volgende vergadering
De volgende vergadering is op 24 mei 2018 om 15.30-16.30 uur op een nog nader te bepalen locatie (niet
zoals eerder gecommuniceerd in Waalre).
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