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Beste mevrouw Van der Rijt - van der Kruis en mevrouw Tolsma,

Op 26 februari 2018 ontvingen wij van het bestuur van uw Gemeenschappelijke Regeling
de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022.
De stukken zijn in onze collegevergadering van 24 april 2018 behandeld.
Zienswijze
Onder voorbehoud van instemming van de raad op 5 juni 2018 treft u hierbij onze
zienswijze aan.
Wij kunnen instemmen met de Ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming

2020-2022.

Informatie
Mede namens de raad vragen wij het Algemeen Bestuur om ons actief op de hoogte te
houden van verdere ontwikkelingen.
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Neem gerust contact op
Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met
mevrouw L. van Beek via telefoonnummer (0493) 671 212 of per e-mail
I.vanbeek@asten.nl.
Wij verzoeken u bij eventuele vervolgcorrespondentie
zaaknummer te vermelden.
Met vriendelijke
college

groet,

burgemeester en wethouders van Asten
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mr. H.G. Vos
burgemeester
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Op 26 februari hebben wij van u de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 ontvangen. U
geeft ons daarbij de mogelijkheid om uiterlijk 20 mei.201,8 hierop een zienswijze bij u in te dienen.
Voor wat betreft de ontwerpbegroting 2019 maken wij" gebruik van deze mogelijkheid. Via deze brief maken
wij onze zienswijze, besloten op 26 april 2018, aan u kenbaar .
'

.

..
Zienswijze kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur voor wat betreft verzoektaken
In de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 is de bijdrage van de gemeente Bergeijk als volgt
geraamd:

De bedragen zijn gebaseerd op het werkprogramma van 2018 en de realisatie2017/begroting
2018.
Het uurtarief voor 2019 bedraagt € 95,84 en is gelijk met de kadernota. Het betreft een stijging van
ten opzichte van het uurtarief van 2018 door indexering van 2,5% conform de kadernota.

€ 2,34

Voor de verzoektaken is in de begroting voor 2019 € 105.264 geraamd.
Door het werven van een specialist vergunningverlener milieu worden in de toekomst meer verzoektaken door
de gemeente Bergeijk zelf uitgevoerd en gaan we minder gebruik maken van de OOZOB. De verwachting is
dat we ongeveer € 43.000 minder aan verioektaken gaan afnemen.
.
Concreet verzoeken wij de OOZOB om de begroting 2019 en de meerjarenraming
passen van € 105.264 naar € 62.264.

Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat
1: www.bergeijk.nIE:info@bergeijk.nl

1,

Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk
KvK:17.273.202

voor verzoektaken

T: 0497-551455
F: 0497-551499

aan te

1 van 2

Heeft u naar aanreiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen,
van Gester via ons argemene telefoonnummer: 0497-551455.

Met vriendelijke groet,
Namens de gemeenteraad

dan kunt u contact opnemen met dhr. F.

van 8ergeijk,

J.M. van Dongen-Hermans
Griffier

A. Callewaert - de Groot //
Voorzitter

d

,,/.
Naarde gemeente?

Maak een afspraak via www.bergeiik.nl/afspraak.

.. .

Bezoekadres: Burgemeester Magneestraat 1,
1: www.bergeijk.nIE:info@bergeijk.nl

Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk
KvK:17.273.202

T: 0497-551455
F: 0497-551499
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Afdeling Uitvoering
Vergunningen

Dorpsplein 2
Postbus 50
5680 AB Best

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Tel.: 14 0499
Fax: 0499 - 360232
info@gemeentebest.nl
www.gemeentebest.nl
IBAN: NL 08 BNGH 028.50.01.051
Btw nr:NL001902623.B02
KvK nr: 17273055
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Uw Brief van
Uw kenmerk
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16-05-2018

Onderwerp

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Roelof Wolf
14 0499

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant / / / /

Beste leden van het Dagelijks Bestuur

In uw brief van 26 februari 2018 biedt u de ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant aan met het verzoek om vóór 20 mei 2018 een zienswijze kenbaar te maken.
Namens de gemeenteraad van de gemeente Best delen wij u mee dat we instemmen met de aangeboden
ontwerpbegroting 2019.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Best

Hans Ubachs
Burgemeester (wnd.)

Ceciel Noordman
secretaris

*PU18-03196*
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Ontwerpbegroting

Onze referentie.

2019

2019

Geacht Dagelijks Bestuur,
Op 26 februari 2018 hebben wij van u de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022
ontvangen. U geeft daarbij de mogelijkheid om v66r 20 mei 2018 hierop een zienswijze bij u in te dienen. Via
deze brief maken wij aan u kenbaar dat geen zienswijze wordt ingediend op deze stukken.
Besluitvorming
De gemeenteraad van de gemeente Bladel heeft op 17 mei 2018 besloten geen zienswijzen in te dienen op
de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Nikky Ansems. U bereikt haar op maandag
in de even weken, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend in de oneven werken via telefoonnummer 0497531483 of via e-mail n.ansems@kempengemeenten.nl.
)

MeJ yriendelijke groet,
Narnens burgemeester
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en wethouders van Bladel,
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I Richard van Kroonenburg
, Samenwerking Kempengemeenten,
Afdeling VTH, team Beleid en Juridisch.
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RAADSBESLUIT

Cranendonck
DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cranendonck d.d.
17 april 2018 ( 6 i T , '2 ) i3-p3c>.'2_

BESLUIT
1. Kennis te hebben genomen van de begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de
Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
2. Besluit de navolgende zienswijze in te dienen:
In de begroting van de ODZOB is voor de Cranendonckse bijdrage een fout geconstateerd. De
verzoektaken zijn €102.000,- te hoog geraamd. Dit is besproken met de ODZOB. De ODZOB
heeft aangegeven de begroting op dit punt aan te passen na ontvangst van deze zienswijze.
Oorzaak is het per ongeluk structureel opnemen van kosten van het - voor Cranendonck -

incidentele project Intensivering Toezicht Veehouderijen. De gemeente Cranendonck verzoekt
de ODZOB de begroting op dit punt aan te passen.

765921/792118
1
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Geacht Dagelijks Bestuur,
Op 26 februari 2018 hebben wij van u de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022
ontvangen. U heeft onze gemeenteraad daarbij de mogelijkheid gegeven om v66r 20 mei 2018 hierop een
zienswijze bij u in te dienen. Zoals op 17 mei 2018 al is aangegeven zou besluitvorming door de
gemeenteraad pas plaatsvinden na 20 mei 2018. Nu besluitvorming door de gemeenteraad alsnog heeft
plaatsgevonden informeren wij u hierbij over hun besluit.

Reactie
Onze gemeenteraad heeft op 29 mei 2018 besloten geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting
2019 en ook niet op de meerjarenraming 2020-2022.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Ansems. U bereikt haar op maandag in
de even weken, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend in de oneven werken via telefoonnummer 0497531483 of via e-mail n.ansems@kempengemeenten.nl.
e groet,
rgemeester en wethouders van Eersel,

I
r van Kroonenburg
5 menwerking Kempengemeenten,
Afdeling VTH, team Beleid en Juridisch.
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BergeiJk. Bladel. Eersel, Oirschot en ReuselDe Mlerden.
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uw brief

Omgevingsdienst

2019

Zuidoost-Brabant

VERZONDEN 3 1 MEI 2018
Geachte leden van het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst

Zuidoost-Brabant,

Op 26 februari 2018 ontvingen wij de ontwerpbegroting 2019 van de Omgevingsdienst ZuidoostBrabant. Hierbij delen wij u mede dat de gemeenteraad van de gemeente Geldrop-Mierlo in zijn
vergadering van 28 mei 2017 de volgende zienswijze heeft vastgesteld.
In de ontwerpbegroting 2019 zijn enkele punten opgenomen waarover onze gemeenteraad
zorgen wil uiten. Om die reden dienen wij de bijgaande zienswijze in.

zijn

1.

Het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK) dat gehanteerd gaat worden als
toezicht strategie voor in ieder geval de basistaakbedrijven heeft financiele consequenties
voor deelnemers. Op pagina 18 staat vermeld dat deelnemers daarvoor zo nodig hun budget
in 2019 moeten verhogen. Dit terwijl in het voorstel vervolgtraject 2018 v.w.b. ROK, waarmee
het AB unaniem heeft ingestemd, aan gemeenten wordt voorgesteld de gevolgen te
verwerken in de kadernota/begroting van 2020. Geconstateerd wordt dat de tekst in de
ontwerpbegroting niet overeen komt met het genomen besluit.

2.

Ook wij zijn er van overtuigd dat we met het ROK Milieutoezicht een positieve impuls kunnen
geven aan de transitie van traditioneel toezicht naar toezicht dat effectiever, slimmer,
innovatiever en efficienter is. Met enige creativiteit van alle partijen moet dit betaalbaar en
uitvoerbaar zijn voor de zogenaamde basistaakbedrijven. In het uiteindelijke plan dat daarvoor
is opgesteld wordt een dergelijke aanpak tevens voorgesteld voor de zogenaamde plus taak
bedrijven (de niet basistaak bedrijven). Deze bedrijven hebben echter in de prioriteitenanalyse
handhaving die uw raad heeft uitgevoerd (Iaatstelijk aangepast op 1 maart 2016) dusdanig
laag gescoord dat het belang op het gebied van toezicht voor deze lagere categorie bedrijven
bestempeld is als klein. Het ligt dan ook niet voor de hand daarvoor de komende jaren
aanzienlijk meer budget beschikbaar te stellen. De diverse onderwerpen met een hoge
prioriteit verdienen immers die aandacht. Wij hopen dat binnen de ODZOB daarvoor begrip
kan worden opgebracht.

b/ad 1 van2

Bezoekadres: Dwarsstraat 10. 5666 BE Geldrop: Publiekszaken (balies) I Centrum voor Maatschappelijke Deelname I PlusTeam I Ruimte I Informatie DienstVerlening I Facilitaire Dienst
Bezoekadres:
Stationsstraat
33. 5664 AP Geldrop: College van Burgemeester en wethouders I Griffier I Ondersteuning I Maatschappelijke
Ontwikkeling I Trouwzaal
Postadres: Postbus 10101 I 5660 GA Geldrop I T 14 040 I E gemeente@geldrop·mierlo.nl I www.geldrop·mierlo.nl I facebook,comigemeente,geldropmierlo I twitter,comigGeldrop_Mierto

3.

De verdeelsleutel voor het voormalige intensiveringsbudget zou worden aangepast. Dit is bij
de behandeling van de ontwerpbegroting van 2018 al toegezegd. Nu staat op pagina 48
vermeld dat de verdeelsleutel kan worden herzien indien zou blijken dat ..... Deze zin is niet
afgemaakt. Er zijn nog altijd deelnemers die nimmer hebben bijgedragen voor dit takenpakket.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend hieraan uitvoering te geven.

4.

In het overzicht van baten en lasten op pagina 43 zien we de baten "programma collectieve
taken" jaarlijks toenemen. Nu ook de intensiveringsgelden onderdeel uitmaken van deze
collectieve taken is de vraag of het inzeUen op innovatie op enig moment geen geld moet
gaan opleveren waardoor indexering danwel verhoging achterwege kan blijven.

5.

Het programma Agrofood is inmiddels toegevoegd aan de collectieve taken. Dit vanwege de
toenemende kennisbehoefte van deelnemers op het gebied van veehouderij en
volksgezondheid. Op pagina 13 staat vermeld dat het bestaande werkverband is benut en
inmiddels is uitgebreid tot bijna alle deelnemers. Kan het zijn dat er deelnemers zijn die
hieraan niet deelnemen? Behoort het dan wel tot de collectieve taken?

6.

Op pagina 17 staat vermeld dat in een ambtelijke/bestuurlijke werkconferentie op 05 oktober
2017 instem m ing is verkregen om een aantal aandachtsgebieden voor 2019 te benoemen
zoals de omgevingswet, het regionaal uitvoeringsbeleid, asbestdaken, bodemtoezicht etc.
Voor zover bij ons bekend ging het in de werkconferentie puur om het inwinnen van advies.
Om achteraf misverstanden te voorkomen en besluitvorming daar neer te leggen waar het
hoort, adviseren wij u zeker bij de werkconferenties vooraf duidelijk te zijn over de status van
de conclusies.

Geldrop, 28 mei 2018

2018-012187
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:
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Geachte heer, mevrouw, ,
Op 26 februari 2018 heeft onze griffie uw aanbiedingsbrief en bijlagen inzake de
begroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 GR Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant ontvangen. Op 10 april 2018 hebben we uw aanbiedingsbrief en bijlagen inzake
de jaarrekening 2017 ontvangen. Wij hebben deze stukken in procedure gebracht voor
behandeling in de gemeenteraad. Met deze brief stellen wij u vooruitlopend op het
definitieve raadsbesluit in kennis zoals ons college deze stukken aan de gemeenteraad
aangeboden heeft voor behandeling in de raadsvergadering van 5 juf 2018.
Geen zienswijze
De gemeente Gemert-Bakel kan instemmen met de begroting 2019 en meerjarenraming
2020 - 2022 GR ODZOB onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in de
gemeenteraad. Het college zal aan de gemeenteraad adviseren om geen zienswijze in
te dienen.

Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert
Gemeentehuis
Ridderplein

1

5421 CV Gemert
Tefefoon
(0492) 378 500
E-maifadres
gemeente@gemertbakel.nl
fnternet
www.gemert-bakel.nl
Twitter
@gemGemertBakel
Bankrekening
NL83 BNGH
0285002708
BfC
BNGH NL2G
Kvk-nummer
50371746
BTW-nummer
8055.16.712B03

Aanlevertermijn zienswijze niet haalbaar
De deadline van 20 mei 2018 voor het aanleveren van zienswijzen kan niet gehaald
worden. De eerst volgende raadsvergadering is 5 juli 2018, welke voorafgegaan wordt
door een commissievergadering Algemene Zaken, Financien & Vastgoed op 13 juni
2018.
Het college heeft daarom besloten om het DB van de GR ODZOB met deze brief alvast
kennis te laten nemen van ons advies.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Marc Kerkhof. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl
onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
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het college van burgemeester en wethouders,
de burgemeester,

de loco secretaris,

-.
ing. M.S. van Veen (I.S.)

A. van de Voort

gemeen l:e

HEEZE-LEEWDE

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Heeze-Leende;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 mei 2018, nr. 18.26;

besluit:
in te stemmen met de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
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Geachte heer/mevrouw,

In onze vergadering
meerjarenraming

van 17 mei jongstleden

2020-2022

hebben wij de ontwerpbegroting

van de Omgevingsdienst

Wij hebben kennis genomen van de begroting
begroting is in overeenstemming

Zuidoost-Brabant

besproken.

2019 en de meerjarenraming

met de uitgangspunten

2019 en

2020-2022.

De

van de Kadernota 2019 en geeft ons

vooralsnog geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.
Wel maken wij ons zorgen over de uitwerking
Milieutoezicht

(ROK Milieutoezicht).

leidt tot ruim € 86.000,-

van het Regionaal Operationeel

Een eerste exercitie laat zien dat het ROK voor Laarbeek

aan meerkosten

structureel

per jaar.

Wij staan positief ten opzichte van een verdere professionalisering
vergunningverlening,
bij aan een efficientere

Kader

toezicht en handhaving.
inzet van middelen.

Standaardisatie

en uniformering

van

en een uniform speelveld dragen

We willen echter wel van te voren inzicht hebben in

de gevolgen van de keuzes die nog gemaakt kunnen worden in de verdere vormgeving
uitwerking

van het nieuwe uitvoeringsbeleid.

Ten aanzien van de implementatie

van de Omgevingswet

over de wijze waarop de ODZOB als primair uitvoerende
geven.

en

verwachten

wij duidelijke

afspraken

organisatie hieraan invulling

kan gaan

Wij wensen u veel succes met de uitvoering van uw activiteiten.
De raad voornoemd,
de griffier,

M.L.M. van Heijnsbergen

de voorzitter,

F.L.J. van der Meijden
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Begroting 2019
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Jan van Schijnveltlaan 2
Postbus 10.000. 5670 GA Nuenen
T (040) 2631 631
www.nuenen.nl

Uw briefvan
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Bijlage{n)

26 februari 2018
Z.843251D.318214/EM/JIP
2018.06660

Geacht bestuur,
Naar aanleiding van de door u ingediende (ontwerp)begroting 2019 delen wij u mee dat
wij geen gebruik maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de
begroting 2019 van de Odzob
Opnieuw ziet de begroting en meerjarenraming
fundament voor de toekomst.

er solide uit. Dit geeft een goed

Wel willen wij middels deze brief onze zorg uit spreken over de ontwikkelingen van het
"Regionaal Operationeel Kader" Het lijkt ons goed om voor alle deelnemers dezelfde
uitgangspunten en randvoorwaarden te hanteren waar het betreft het toezicht en
handhaving van milieuregels bij bedrijven. We willen er echter wel voor waken dat dit
lijdt tot een aanzienlijke noodzaak tot uitbreiding van capaciteit en middelen.
Via de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur houden wij
deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer ing. G.J. Koops , via 0402631646.
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Document:

Reactie ontwerpbegroting
18.04637

Betreft:

Ontwerpbegroting

Onze referentie:

2019

2019

Geacht Oagelijks Bestuur,
Op 26 februari 2018 hebben wij van u de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022
ontvangen. U heeft onze gemeenteraad daarbij de mogelijkheid gegeven om v66r 20 mei 2018 hierop een
zienswijze bij u in te dienen. Zoals op 17 mei 2018 al is aangegeven zou besluitvorming door de
gemeenteraad pas plaatsvinden na 20 mei 2018. Nu besluitvorming door de gemeenteraad alsnog heeft
plaatsgevonden informeren wij u hierbij over hun besluit.
Reactie
Onze gemeenteraad heeft op 31 mei 2018 besloten geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting
2019 en ook niet op de meerjarenraming 2020-2022.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Oan kunt u contact opnemen met mevrouw N. Ansems. U bereikt haar op maandag in
de even weken, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend in de oneven werken via telefoonnummer 0497531483 of via e-mail n.ansems@kempengemeenten.nl.
.. e groet,
urgemeester

c

van

en wethouders van Reusel-De Mierden,

rOOnenburg-----··-·-

Samenwerking Kempengemeenten,
Afdeling VTH, team Beleid en Juridisch.
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Kempengemeenten

is een samenwerking van de gemeenten:

Berqeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden.

GEMEENTE

Somerën

NATUURLIJK
DUURZAAM

Besluit gemeenteraad

Titel:
Zaaknummer:
Documentnummer:
Datum besluit:

Zienswijze ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 ODZOB
SOM/2018/016849
SOM/2018/018191

31 mei 2018

De raad van de gemeente Someren;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2018;
overwegende dat:
zienswijzen kunnen worden ingebracht op de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB);

gelet op artikel 35 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen;
besluit:
1. tot het niet indienen van zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022
2.

ODZOB;
de financiële verhoging van € 11.900, - verwerken in de gemeentelijke begroting 2019.

Aldus besloten in de vergadering van de raad van de gemeente Someren,
de raadsgriffier,

"ens Janse-Oostdijk

1 8 0 0 1 8 1 9 1

de voorzitter.

D. Blok

----

----------------~----------------------Raadhuisplein 1
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel
Telefoon 0499 - 491.491
unoto. sonenbreugel. nl
gemeente@sonenbreugel.n!

GEMEENTE
SON EN BREUGEL

Dagelijks Bestuur Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Uw brief van
26 februari 2018

Uw kenmerk
Z.843251D.3182141
EM/JIP

Onderwerp
Zienswijze ontwerpbegroting ODZOB
2019 en meerjarenraming 2020 - 2022

Ons kenmerk
18.0005722

Datum
15 mei 2018

Behandeld door
dhr. J. van den Braak

Verzonden
16 mei 2018

Bijlage(n)

Geacht bestuur ,

In de Commissie Algemene Zaken van 14 mei j.1. zijn de ontwerpbegrotingen
meenschappelijke regelingen behandeld.

van de ge-

De ontwerpbegroting 2019 en meerjarenraming 2020 - 2022 van de ODZOB zijn op 14 mei
2018 behandeld in de Commissie Algemene Zaken. Allereerst onze complimenten. De begroting maakt financieel een solide indruk en bevat een hoog ambitieniveau m.b.t de in 2019
uit te voeren taken.
De commissie heeft ingestemd met ons voorstel om zowel kennis te nemen van de ontwerpbegroting en meerjarenraming als een zienswijze in te brengen. Op 24 mei a.s. zal deze
worden voorgelegd aan de raad.
Onderstaand treft u de tekst van de zienswijze:
1. Het Regionaal Operationeel Kader Milieutoezicht (ROK) dat gehanteerd gaat worden als
toezicht strategie voor in ieder geval de inrichtingen die onder het basistakenpakket vallen heeft financiele consequenties voor de deelnemers. Op pagina 18 staat vermeld dat
de deelnemers daarvoor zo nodig hun budget in 2019 moeten verhogen. Dit terwijl in het
voorstel vervolgtraject 2018 v.w.b. ROK, waarmee het AB unaniem heeft ingestemd, aan
gemeenten wordt voorgesteld de gevolgen te verwerken in de kadernota/begroting van
2020. Geconstateerd wordt dat de tekst in de ontwerpbegroting niet overeen komt met
het genomen besluit.

2.

Op pagina 17 staat vermeld dat in een ambtelijke/bestuurlijke werkconferentie op 5 oktober 2017 instemming is verkregen om een aantal aandachtsgebieden voor 2019 te benoemen zoals de Omgevingswet, het regionaal uitvoeringsbeleid, asbestdaken, bodemtoezicht etc. Voor zover bij ons bekend ging het in de werkconferentie enkel om het inwinnen van advies. Om achteraf misverstanden te voorkomen en besluitvorming daar
neer te leggen waar het hoort, adviseren wij u zeker bij de komende werkconferenties
vooraf duidelijk te zijn over de status van de conclusies.

3.

Op pagina 48, 1e alinea, 3e zin, staat vermeld dat de verdeelsleutel
indien zou blijken dat ..... Deze zin is niet compleet.

4.

In de ontwerpbegroting 2018 gaf u op pag. 12 aan de vraag van de deelnemers te verwachten hoe de ODZOB-organisatie en haar dienstverlening energieneutraal zouden
kunnen worden en u daarvoor de mogelijkheden in beeld zou gaan brengen. Bij brief van
18 mei 2017, kenmerk 17.0005183, brachten wij als zienswijze in een meer concrete invulling van deze ambitie graag bij de eerstvolgende Kadernota tegemoet te willen zien.
Helaas moeten wij constateren dat zowel in uw Kadernota als ontwerpbegroting voor
2019 in het hoofdstuk klimaat en energie slechts als speerpunt wordt vermeld om de
ODZOB-organisatie C02-neutraal in te richten. Nergens wordt in beide documenten vervolgens vermeld hoe deze ambitie (op hoofdlijnen) zal worden ingevuld. Uw plan van
aanpak om te komen tot een C02-neutrale organisatie zien wij graag op korte termijn tegemoet.

kan worden herzien

Omdat u de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld heeft om tot uiterlijk 20 mei eventuele
zienswijzen in te brengen doch deze datum gelet op de bestuurlijke planning niet haalbaar is,
wordt u afzonderlijk ge'lnformeerd indien de beslissing van de raad afwijkt van het advies van
de commissie. De ontwerpbegroting en meerjarenraming, evenals de ontwerpbegrotingen
van de overige gemeenschappelijke regelingen, worden behandeld in de raad van 24 mei
a.s.
Voor het overige heeft de Commissie AZ zoals gezegd kennis genomen van de ontwerpbegroting en meerjarenraming.
Als u nog vragen heeft dan kunt u daarvoor contact opnemen met de heer J.F.C. van den
Braak van de Afdeling Veiligheid en Wijkbeheer (tel. 0499 - 491 471).

Met vriendelijke groet,
Burgemeester e~hOuderS
De secretaris,

..__
vanSonen BreCt

ce_m_e_e-l-st",""e_r_'~

L._

_
/

--;:=:=,.

Hans Gaillar
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Lieneke van Gerven-van Hout
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

ODZOB Info
dinsdag 29 mei 2018 14:02
Directiesecretariaat ODZOB
FW: Zienswijze begroting ODZOB 2019
Zienwswijze Gemeente Valkenswaard ODZOB 2019 - 784513 784642.pdf

Van: Geert-Jan van Schijndel [mailto:Geert-Jan.van.Schijndel@Valkenswaard.nl]
Verzonden: dinsdag 29 mei 2018 13:51
Aan: ODZOB Info <info@odzob.nl>
CC: Geert-Jan van Schijndel <Geert-Jan.van.Schijndel@Valkenswaard.nl>
Onderwerp: Zienswijze begroting ODZOB 2019
Geachte,
In de bijlage de zienswijze van de Gemeente Valkenswaard op de begroting OBZOB 2019.
Deze zienswijze is reeds post verzonden, echter was deze verkeerd geadresseerd en kon zodoende niet bezorgd
worden. De zienswijze zal nogmaals per post verstuurd worden.
Met vriendelijke groet,
Geert-Jan van Schijndel | Senior beleidsmedewerker Milieu & Duurzaamheid (team RB)
T 040 208 36 81
M geert-jan.van.schijndel@valkenswaard.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag
De Hofnar 15 | 5554 DA Valkenswaard | T 040 208 34 44 | www.valkenswaard.nl

********************************************************************
Informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde.
Indien dit bericht wordt ontvangen door anderen, verzoeken wij u
het terug te sturen.
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en content.
********************************************************************
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Uw kenmerk
Kenmerk

784513/784642

Onderwerp

Zienswijze begroting Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 2019
G. van Schijndel

Behandeld door

Bijlage(n)
Datum

19 april 2018

Geachte heer/mevrouw,

In de raadsvergadering van 19 april 2018 is de begroting van uw organisatie
door de gemeenteraad behandeld.
• Wij constateren dat wordt voldaan aan de afgesproken norm.
• Wij constateren dat zowel de GR als de gemeente Valkenswaard een
reservering (algemene reserves) heeft getroffen om risico s af te

dekken die zich zouden kunnen voordoen bij de GR. We vinden dat de
dubbele risicoafdekking niet de (maatschappelijk) meest efficiënte
wijze is om deze risico s af te dekken. Een alternatief zou kunnen zijn

om de risicoafdekking enkel via de begroting van de gemeenten
plaats te laten vinden. Daarom verzoeken wij de vorming van
risicoreserves binnen de GR af te bouwen, geen stortingen meer te

doen en ontstane tekorten op basis van begrotingswijziging op te
lossen.

Verder geeft de begroting ons, zowel inhoudelijk als financieel, geen verdere
aanleiding om een nadere zienswijze in te dienen.

Wij vertrouwen er op dat de realisatie 2019 in de pas zal lopen met deze
begroting.
Gemeenteraad van Valkenswaard,

raadsgriffier, burgemeester,

1
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Omgevíngsdienst Zuidoost-Brabant
T.a.v. Mevr. W. van der Rijt- van der Kruis
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN

Meiveld

1

5501 KA Veldhoven

datum
uw kenmerk

ll

april 2018
2.84325/D.31e2L4/EM/

behandeld door
afdeling

MarceÍ van der Straten
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26 februari 2018

telefoon

1,4 040

18UIT10461

IBAN

NL08BNGH 0285 0087 14

E gemeente@veldhoven.nl

r

14 040

Zienswijze Ontwerpbegroting 2019

,l
Beste mevrouw Van der Rijt- van der Kruis,

U hebt de raad van Veldhoven uitgenodigd een zienswijze uit te brengen over de
ontwerpbegroting 2019. De raad heeft uw ontwerpbegroting oordeelsvormend
behandeld. Hierover zal29 mei formele besluitvorming plaatsvinden.

In uw begroting is een Egalisatiereserve verlofkosten opgenomen van € 314.514. Uit
de meerjarenbegroting blijkt dat aan deze reserve niets wordt onttrokken en niets
wordt toegevoegd. Dit betekent dat de kosten meerjarig worden opgevangen binnen
de exploitatíebegroting. Naar onze mening kan deze reserve in de toekomst worden
afgebouwd. Wij verwachten hiervoor een voorstel van u.
Naast de formele gelegenheid tot het indienen van zienswijze, willen wij met deze
brief reageren op uw raadsínformatíebrief die u ons op 30 maart 201g heeft
aangeboden.
Deze brief opent met de zin "Op 15 maart 2018 heeft hetAlgemeen Bestuur van de
te informeren over de noodzaak te

ODZOB besloten om de (nieuwe) gemeenteraden

investeren in een professionele en risicogerichte uitvoering van het toezicht en de
handhaving binnen het omgevingsrecht."
De directe aanleiding van deze brief was de kritische reactie van de deelnemende
gemeenten, niet in de laatste plaats ook van de gemeente Veldhoven, over de
aanvankelijke financiële doorrekening van het Regionaal Operationeel Kader. Deze liep
voor Veldhoven op tot circa € 100.000 structureel extra per jaar.
In de aanloop naar een nieuw voorstel willen we u op voorhand al meegeven dat het
gekozen woord 'investeren'meer inhoud dan alleen een verhoging van de financiële
middelen.
Wij verzoeken u in het nog uit te werken voorstel aan het Algemeen Bestuur een
uiteenzetting te geven wat de investering in alle opzichten inhoudt voor de te behalen
doelen. De 5 concrete uitgangspunten die zijn genoemd in de raadsinformatiebrief
geven een goede aanzet om hier invulling aan te geven.
Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle Producten en díensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
wurw'veldhoven'nl of bel 14 O4O, Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regeten.

Met vriendelijke groet,

namens de raad van gemeente Veldhoven,

o

Griffier

d Wasser

Omgevi ngsd ienst Zu idoost- Bra ba nt
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 8035
5601 KA Eindhoven

Uw brief van

26 februari

2018

Onderwerp

Ontwerpbegroting
meerjarenraming

2019 en
2020 - 2022

Uw kenmerk

Afdeling/ Ambtenaar

Z.84325/D.318214/EM!J
IP

Dienstverlening

Ons kenmerk

Datum

5871
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Geacht bestuur,
Middels uw schrijven van 26 februari 2018 heeft u onze raad in de gelegenheid
gesteld om een zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting
2019 en de
meerjarenraming
2020-2022 van uw Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant.
Wij hebben de begroting en de meerjarenraming
bestudeerd
voor de realistische wijze waarop deze is opgesteld.

en willen u bedanken

Wij gaan er vanuit dat de activiteiten rondom het duurzaamheidsbeleid
passen bij
de rol/taak/kennis/kunde
van uw organisatie. Het is naar onze mening niet de
bedoeling dat er actief taken worden opgepakt die hier niet binnen passen en
waaruit structurele lasten voort zouden kunnen komen.
Wij zien dan ook geen aanleiding

om inhoudelijke

kanttekeningen

te plaatsen.

Graag vragen wij u aandacht voor het lokale belang op het onderdeel
Omgevingswet.
Wij verzoeken u om ons hierover op korte termijn te informeren.
Wij wensen u verder succes met uw werkzaamheden.
Hoogachtend,

Oe raad van de gemeente Waalre, ,",
de griffie/;jir,

/

2

;J7 -_/

'" '-Y~
W. Ernes

/'

/ de voorzitter,
///

_----_:=_--

----

V

drs. J.W. Brenninkmeijer

Koningin Julianalaan 19, Postbus 10.000, 5580 GA Waalre
T: 040 - 22 82 500, E: gemeente@waalre.nl, W: www.waalre.nl. t: @Waalregemeente

Ontwerpbesluit 17/18 B
Voorgestelde behandeling
PS-vergadering

:

1 juni 2018

Onderwerp

Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van
de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 17 april 17/18A
 gelet op artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen

Datum

17 april 2018
Documentnummer

overwegende dat:
Het voorstel rijp is voor besluitvorming.

4320904

besluiten:
1. De volgende zienswijzen op de ontwerpbegroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant kenbaar te
maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB:
1.1. De ontwerpbegroting 2019 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders
van de ODZOB en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten,
het weerstandsvermogen, de collectieve taken, de kwaliteitsborging en
de verplichte kentallen.
1.2. De ontwerpbegroting 2019 sluit niet volledig aan bij het provinciale
kader over het provinciale budget.
2. Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de ODZOB om de
ontwerpbegroting 2019 conform de provinciale zienswijze aan te
passen.
’s-Hertogenbosch, 1 juni 2018
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

J.A. Deneer (plv.)

Auteur: de heer E.J.G. Broere, ebroere@brabant.nl, (073) 680 85 02

Statenvoorstel 17/18 A

Voorgestelde behandeling
Procedurevergadering

:

14 mei 2018

PS-vergadering

:

Wordt ingevuld door de griffie
Datum

17 april 2018
Onderwerp

Documentnummer

Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van
de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

4320887

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
De ODZOB vraagt de Provinciale Staten om hun zienswijzen kenbaar te maken
op de ontwerpbegroting aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB. Provinciale
Staten maken hierbij gebruik van de wettelijke bevoegdheid dit te doen.
In 2016 heeft GS de toetsingskaders voor de begrotingen van de
omgevingsdiensten vastgesteld. Deze kaders richten zich meer op de inhoud en
minder op het geld. De ontwerpbegroting 2019 van de ODZOB is getoetst aan
7 thema’s, te weten bestuurlijke kaders, kwaliteitsborging, collectieve taken,
inverdieneffecten, weerstandsvermogen, verplichte kentallen en het budgettair
kader. De ontwerpbegroting sluit niet volledig aan bij het provinciale kader over
het provinciale budget.
Het voorstel
1. De volgende zienswijzen op de ontwerpbegroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant kenbaar te
maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB:
1.1. De ontwerpbegroting 2019 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders
van de ODZOB en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten,
het weerstandsvermogen, de collectieve taken, de kwaliteitsborging en
de verplichte kentallen.
1.2. De ontwerpbegroting 2019 sluit niet volledig aan bij het provinciale
kader over het provinciale budget.
2. Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de ODZOB om de
ontwerpbegroting 2019 conform de provinciale zienswijze aan te
passen.

Aanleiding
De ontwerpbegroting 2019 van de ODZOB is aan alle deelnemers (dus ook de
provincie) toegezonden voor de mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijzen.

Datum

24 april 2018
Documentnummer

4320887

Bevoegdheid
Als gevolg van artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen ligt de
bevoegdheid tot het inbrengen van zienswijzen op de ontwerpbegroting bij
gemeenteraden respectievelijk Provinciale Staten.
De ontwerpbegroting is op 26 februari 2017 verstrekt aan de gemeenteraden
en Staten van de deelnemers. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB wil de
definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 28 juni 2018.
De deelnemers worden gevraagd om vóór 20 mei 2018 eventuele zienswijzen
kenbaar te maken. Het provinciale besluitvormingsproces om deze zienswijzen
vast te stellen sluit niet aan op de bestuurlijke planning van de ODZOB. Het is
niet mogelijk voor PS om deze zienswijzen vast te stellen vóór 20 mei 2018. Het
besluit is echter wel op tijd voor het DB van de ODZOB op 7 juni 2018.
Doel
Het Dagelijks Bestuur van de ODZOB in positie brengen om de
ontwerpbegroting te verbeteren en de risico’s voor de provincie als deelnemer
en eigenaar van de ODZOB beheersbaar te houden.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2019 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders van de
ODZOB, en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten, het
weerstandsvermogen, de collectieve taken, de kwaliteitsborging en de
verplichte kentallen.
De ontwerpbegroting 2019 van de ODZOB sluit aan bij de door de dienst
vastgestelde Kadernota. Tevens sluit de begroting aan op de uitgangspunten uit
de Gemeenschappelijke Regeling ODZOB. De ontwerpbegroting houdt daarbij
rekening met een tariefstijging van € 93,50 naar € 95,84 (+ 2,5%). Het
weerstandsvermogen (de beschikbare weerstandscapaciteit minus de benodigde
weerstandscapaciteit) is positief. De financiële kentallen illustreren een gezonde
financiële situatie.
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1.2 De ontwerpbegroting 2019 sluit niet volledig aan bij het provinciale kader
over het provinciale budget.
De in de ontwerpbegroting gepresenteerde bedragen per deelnemer zijn, voor
zover mogelijk, gebaseerd op de werkprogramma’s van 2018. Voor de
provincie is dat inderdaad het geval. De provinciale middelen voor het
uitvoeringsprogramma VTH in 2019 zijn bestemd voor opdrachtverlening aan 3
omgevingsdiensten. Zodra duidelijk is welke provinciale bijdragen worden
verwacht in de ontwerpbegrotingen van de andere 2 omgevingsdiensten kan
bepaald worden of een en ander financieel past.

Datum

24 april 2018
Documentnummer

4320887

2. Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de ODZOB om rekening te houden met
de provinciale zienswijzen.
Zodra duidelijk is welke provinciale bijdragen worden verwacht in de
ontwerpbegrotingen van de andere 2 omgevingsdiensten kan bepaald worden
of een en ander financieel past. Het DB kan in de tekst van de ODZOB
begroting hiermee rekening houden.

Kanttekeningen

1.2 De ontwerpbegroting 2019 sluit niet volledig aan bij het provinciale
budgettaire kader.
Pas zodra duidelijk is welke provinciale bijdragen worden verwacht in de
ontwerpbegrotingen van de andere 2 omgevingsdiensten kan bepaald worden
of een en ander financieel past.
Financiën
Begroting 2019 ODZOB
Totaal ODZOB
(x miljoen)
Basistaken
€ 5,8
Verzoektaken
€ 12,1
Collectieve taken
€ 1,2

Aandeel PNB
€ 2,1
€ 4,4
€ 0,3

€ 19,1

€ 6,7

Totaal

Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
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Planning
De ontwerpbegroting 2019 is door het Dagelijks bestuur van de ODZOB op 26
februari 2018 vrijgegeven aan raden en staten. Het Algemeen Bestuur wil de
definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 28 juni 2018.

Datum

24 april 2018
Documentnummer

4320887

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting
2019 en de meerjarenraming 2020-2022.
2. De Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 ODZOB.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: mevrouw M.J. van den Dries, (073) 680 83 33,
mvddries@brabant.nl, programmamanager Omgevingsrecht.
Opdrachtnemer: de heer E.J.G. Broere, (073) 680 85 02, ebroere@brabant.nl,
business strateeg programma Omgevingsrecht.
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Voorgestelde behandeling
PS-vergadering

:

1 juni 2018

Onderwerp

Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van
de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 17 april 17/18A
 gelet op artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen

Datum

17 april 2018
Documentnummer

overwegende dat:
Het voorstel rijp is voor besluitvorming.

4320904

besluiten:
1. De volgende zienswijzen op de ontwerpbegroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant kenbaar te
maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB:
1.1. De ontwerpbegroting 2019 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders
van de ODZOB en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten,
het weerstandsvermogen, de collectieve taken, de kwaliteitsborging en
de verplichte kentallen.
1.2. De ontwerpbegroting 2019 sluit niet volledig aan bij het provinciale
kader over het provinciale budget.
2. Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de ODZOB om de
ontwerpbegroting 2019 conform de provinciale zienswijze aan te
passen.
’s-Hertogenbosch, 1 juni 2018
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

J.A. Deneer (plv.)

Auteur: de heer E.J.G. Broere, ebroere@brabant.nl, (073) 680 85 02
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Procedurevergadering
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14 mei 2018

PS-vergadering

:

Wordt ingevuld door de griffie
Datum

17 april 2018
Onderwerp

Documentnummer

Zienswijzen op ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 van
de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

4320887

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
De ODZOB vraagt de Provinciale Staten om hun zienswijzen kenbaar te maken
op de ontwerpbegroting aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB. Provinciale
Staten maken hierbij gebruik van de wettelijke bevoegdheid dit te doen.
In 2016 heeft GS de toetsingskaders voor de begrotingen van de
omgevingsdiensten vastgesteld. Deze kaders richten zich meer op de inhoud en
minder op het geld. De ontwerpbegroting 2019 van de ODZOB is getoetst aan
7 thema’s, te weten bestuurlijke kaders, kwaliteitsborging, collectieve taken,
inverdieneffecten, weerstandsvermogen, verplichte kentallen en het budgettair
kader. De ontwerpbegroting sluit niet volledig aan bij het provinciale kader over
het provinciale budget.
Het voorstel
1. De volgende zienswijzen op de ontwerpbegroting 2019 van de
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant kenbaar te
maken aan het Dagelijks Bestuur van de ODZOB:
1.1. De ontwerpbegroting 2019 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders
van de ODZOB en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten,
het weerstandsvermogen, de collectieve taken, de kwaliteitsborging en
de verplichte kentallen.
1.2. De ontwerpbegroting 2019 sluit niet volledig aan bij het provinciale
kader over het provinciale budget.
2. Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de ODZOB om de
ontwerpbegroting 2019 conform de provinciale zienswijze aan te
passen.

Aanleiding
De ontwerpbegroting 2019 van de ODZOB is aan alle deelnemers (dus ook de
provincie) toegezonden voor de mogelijkheid tot het inbrengen van zienswijzen.
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Bevoegdheid
Als gevolg van artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen ligt de
bevoegdheid tot het inbrengen van zienswijzen op de ontwerpbegroting bij
gemeenteraden respectievelijk Provinciale Staten.
De ontwerpbegroting is op 26 februari 2017 verstrekt aan de gemeenteraden
en Staten van de deelnemers. Het Algemeen Bestuur van de ODZOB wil de
definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 28 juni 2018.
De deelnemers worden gevraagd om vóór 20 mei 2018 eventuele zienswijzen
kenbaar te maken. Het provinciale besluitvormingsproces om deze zienswijzen
vast te stellen sluit niet aan op de bestuurlijke planning van de ODZOB. Het is
niet mogelijk voor PS om deze zienswijzen vast te stellen vóór 20 mei 2018. Het
besluit is echter wel op tijd voor het DB van de ODZOB op 7 juni 2018.
Doel
Het Dagelijks Bestuur van de ODZOB in positie brengen om de
ontwerpbegroting te verbeteren en de risico’s voor de provincie als deelnemer
en eigenaar van de ODZOB beheersbaar te houden.

Argumenten

1.1 De ontwerpbegroting 2019 sluit aan bij de eigen bestuurlijke kaders van de
ODZOB, en bij de provinciale kaders over de inverdieneffecten, het
weerstandsvermogen, de collectieve taken, de kwaliteitsborging en de
verplichte kentallen.
De ontwerpbegroting 2019 van de ODZOB sluit aan bij de door de dienst
vastgestelde Kadernota. Tevens sluit de begroting aan op de uitgangspunten uit
de Gemeenschappelijke Regeling ODZOB. De ontwerpbegroting houdt daarbij
rekening met een tariefstijging van € 93,50 naar € 95,84 (+ 2,5%). Het
weerstandsvermogen (de beschikbare weerstandscapaciteit minus de benodigde
weerstandscapaciteit) is positief. De financiële kentallen illustreren een gezonde
financiële situatie.
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1.2 De ontwerpbegroting 2019 sluit niet volledig aan bij het provinciale kader
over het provinciale budget.
De in de ontwerpbegroting gepresenteerde bedragen per deelnemer zijn, voor
zover mogelijk, gebaseerd op de werkprogramma’s van 2018. Voor de
provincie is dat inderdaad het geval. De provinciale middelen voor het
uitvoeringsprogramma VTH in 2019 zijn bestemd voor opdrachtverlening aan 3
omgevingsdiensten. Zodra duidelijk is welke provinciale bijdragen worden
verwacht in de ontwerpbegrotingen van de andere 2 omgevingsdiensten kan
bepaald worden of een en ander financieel past.
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2. Verzoeken het Dagelijks Bestuur van de ODZOB om rekening te houden met
de provinciale zienswijzen.
Zodra duidelijk is welke provinciale bijdragen worden verwacht in de
ontwerpbegrotingen van de andere 2 omgevingsdiensten kan bepaald worden
of een en ander financieel past. Het DB kan in de tekst van de ODZOB
begroting hiermee rekening houden.

Kanttekeningen

1.2 De ontwerpbegroting 2019 sluit niet volledig aan bij het provinciale
budgettaire kader.
Pas zodra duidelijk is welke provinciale bijdragen worden verwacht in de
ontwerpbegrotingen van de andere 2 omgevingsdiensten kan bepaald worden
of een en ander financieel past.
Financiën
Begroting 2019 ODZOB
Totaal ODZOB
(x miljoen)
Basistaken
€ 5,8
Verzoektaken
€ 12,1
Collectieve taken
€ 1,2

Aandeel PNB
€ 2,1
€ 4,4
€ 0,3

€ 19,1

€ 6,7

Totaal

Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
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Planning
De ontwerpbegroting 2019 is door het Dagelijks bestuur van de ODZOB op 26
februari 2018 vrijgegeven aan raden en staten. Het Algemeen Bestuur wil de
definitieve begroting vaststellen in haar vergadering van 28 juni 2018.
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Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Dagelijks Bestuur ODZOB over de Ontwerpbegroting
2019 en de meerjarenraming 2020-2022.
2. De Ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022 ODZOB.
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de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: mevrouw M.J. van den Dries, (073) 680 83 33,
mvddries@brabant.nl, programmamanager Omgevingsrecht.
Opdrachtnemer: de heer E.J.G. Broere, (073) 680 85 02, ebroere@brabant.nl,
business strateeg programma Omgevingsrecht.
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