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Inleiding 

 

In 2012 is vastgelegd dat de verdeling van het budget voor collectieve taken over de 

deelnemers plaatsvindt aan de hand van een verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel gaat uit 

van het aandeel in het landelijk basistakenpakket van de provincie enerzijds en de ge-

meenten gezamenlijk anderzijds. Het aandeel van een afzonderlijk gemeente wordt ver-

volgens bepaald aan de hand van de zwaarte van de inrichtingen binnen het inrichtingen-

bestand en het inwoneraantal. Op 13 juli 2016 werd hierover door het algemeen bestuur 

van de Omgevingsdienst unaniem een motie aangenomen, ingediend door de heer De 

Beer van de gemeente Zundert. In die motie is uitgesproken om de gegevens, welke de 

basis zijn voor het bepalen van de bijdrage aan programma collectieve taken (P3) en de 

incidentele bijdragen genoemd in de begroting 2016 en 2017, te valideren.   

 

Validatie van de grondslag voor de verdeelsleutel 

 

Ter uitvoering van de op 13 juli 2016 aanvaarde motie is door de OMWB in juli 2016 een 

inrichtingenbestand gestuurd aan alle deelnemers met het verzoek het bestand op te 

schonen en te completeren en aan de OMWB te retourneren. Een arbeidsintensief maar 

noodzakelijk traject om de basis op orde te krijgen. Immers, het inrichtingenbestand 

geeft de inrichtingen weer die vallen onder het landelijk basistakenpakket, wat verplicht 

bij de dienst moet zijn ondergebracht. Aan het verzoek is door de deelnemers voldaan. In 

de vergadering van 14 december 2016 werd mededeling gedaan van de voortgang. Daar 

waar gewenst is door de OMWB ondersteuning verleend bij het uitvoeren van de werk-

zaamheden. 

 

In januari 2017 zijn de door de gemeenten ingezonden inrichtingbestanden door de 

OMWB beoordeeld. De feitelijke validatie werd uitgevoerd door daar waar nodig aanvul-

lingen en of correcties in de aangeleverde bestanden aan te brengen.  De aangepaste 

bestanden zijn vervolgens gedeeld met de gemeenten met het verzoek om reactie. Ver-

volgens heeft iedere gemeente kenbaar gemaakt zich te kunnen vinden in het door de 

OMWB aangepaste inrichtingenbestand. 

 

Zoals afgesproken in de vergadering van het algemeen bestuur van 14 december 2016 

werd dit validatieproces eind januari 2017 afgerond en is er met elke afzonderlijke ge-

meente overeenstemming bereikt over het inrichtingenbestand dat ten grondslag ligt aan 

een element van de  verdeelsleutel collectieve taken (P3). Voor het tweede element, in-

woneraantal, worden de gegevens ook geactualiseerd. Hiervoor worden de inwonergege-

vens van het Centraal Bureau voor de Statistiek gehanteerd, met als peildatum 1 januari 

2016. 

 

Vervolg 

 

Nu er geen verschil van mening meer bestaat over de juistheid van de componenten, die 

ten grondslag liggen aan het bepalen van de verdeelsleutel collectieve taken, zal bij de 

jaarrekening 2016 de correcte verdeling van de collectieve taken 2016 en de incidentele 

bijdrage 2016 over de gemeenten en provincie worden weergegeven, waarbij de verdeel-
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sleutel zoals vastgesteld in 2012 zal worden toegepast.  

 

Die verdeelsleutel collectieve taken (P3), zoals vastgesteld in 2012, luidt als volgt: 

 Voor wat betreft het aandeel van de provincie enerzijds en de gemeenten gezamenlijk 

anderzijds: 

- het aandeel in taakinbreng landelijke basistaken; 

 Voor wat betreft het aandeel van de gemeenten onderling: 

- 2/3 op basis van taakinbreng landelijke basistaken; 

- 1/3 op basis van inwoneraantal gemeenten. 

 

 

Tilburg, 8 februari 2017. 

Het dagelijks bestuur van de  

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

  


