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Geachte leden en duoburgerleden,
In uw vergadering van 19 juni 2014 heeft u via amendement besloten:
-

Vooralsnog niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2015 van de Omgevingsdienst Midden en WestBrabant (OMWB);
Dat instemming slechts zal plaatsvinden indien de ontwerpbegroting 2015 van de OMWB voldoet aan het Besluit
Begroting en Verantwoording (BBV).
Op 4 juli 2014 is door het algemeen bestuur (AB) van de OMWB besloten om de begroting 2015 vast te stellen. Daarover
hebben wij u via brief van 11 juli 2014, U14-010230, geïnformeerd.
Bij het vaststellen van de begroting heeft het AB toegezegd, dat in de zomerperiode een begrotingswijziging zou worden
voorbereid waarin de kritiekpunten uit de zienswijzen zouden worden verwerkt en dat alle deelnemers antwoord krijgen
op de ingediende zienswijzen.
De OMWB heeft gevolg gegeven aan de toezegging om een ontwerpbegroting op te stellen waarin de kritiekpunten zijn
verwerkt. Dit is gebeurd in overleg met financiële consulenten van de deelnemende gemeenten.
Door de aangebrachte wijzigingen voldoet de begroting 2015 thans aan de eisen die daaraan gesteld moeten worden.
De risico's zijn door het opnemen van een risicoparagraaf in beeld gebracht en ook is aangegeven hoe de
efficiencymaatregelen in de begroting zijn verwerkt of in de meerjarenraming alsnog verwerkt worden.
De ontwerpbegroting zal op 30 oktober 2014 ter vaststelling worden aangeboden aan het AB van de OMWB.
Ook wordt in die vergadering de nota "Risico's en weerstandsvermogen" ter vaststelling aangeboden. Die nota wordt op
29 september 2014, na de vergadering van het DB van de OMWB, aan de deelnemers verstrekt zodat kan worden
nagegaan of de risicoparagraaf in overeenstemming is met hetgeen daarover in de nota is vastgelegd.
In de begrotingswijziging is nog niet het resultaat opgenomen van de lopende actie inzake de overdracht van provinciale
taken naar gemeenten met betrekking tot de zogenaamde WGB-inrichtingen (bedrijven waarvoor de provincie bevoegd
gezag was). Daarover heeft de OMWB ons een voorstel ter besluitvorming aangeboden dat eveneens op 30 oktober aan
het AB ter vaststelling wordt aangeboden. Daarna kunnen op basis daarvan de budgetten worden opgenomen in de
begroting 2014 en 2015. Het betreft hier technische wijzigingen die later in het jaar formeel aan het AB ter vaststelling
worden aangeboden.
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Wij hebben voor de invulling van de taken met betrekking tot de WGB-inrichtingen aan de OMWB aangegeven hoe deze
taken vorm gegeven moeten worden.
Wij hebben besloten in te stemmen met de ontwerp begrotingswijziging 2015 en onze vertegenwoordiger in het
algemeen bestuur van de OMWB te machtigen dat standpunt in te nemen tijdens de vergadering van dat bestuur.
Wij zullen u na het besluit in het AB van de OMWB de Eerste begrotingswijzigingen ontwerpbegroting 2015, inclusief de
Meerjarenraming 2015-2018 aanbieden.
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