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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 2 maart 2018 Datum: 17 januari 2018 

Agendapunt: 05 Datum DB-besluit: 17 januari 2018 

Aantal bijlagen: 1 Portefeuillehouder: G. van der Put 

Onderwerp: Voorstel schikking geschil RMD-OMWB met betrekking tot toepassing Soci-

aal Beleidskader (SBK) 

 
 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 
Sinds de oprichting van de OMWB in 2013 verschillen de besturen van de gemeenschappelijke re-
gelingen RMD en OMWB over de toepassing van het Sociaal Beleidskader (SBK) van maart 2013. 
In 2016 is door het AB van de OMWB besloten om over het geschil een arbitrageprocedure te star-
ten. De RMD heeft hiermee ingestemd. 
 

In de afgelopen maanden is er overleg geweest tussen de RMD en OMWB en dat overleg heeft er 
toe geleid dat beide partijen zich (vrijwillig en uit eigener beweging) ingezet hebben voor een min-
nelijke schikking in casu -oplossing van het geschil. Hierdoor is geen arbitrageprocedure meer no-
dig. 
 
Beide partijen hebben uitgesproken bereid te zijn om door middel van een zogenoemde vaststel-

lingsovereenkomst het geschil op te lossen. 

 
 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 

Voorgesteld wordt: 
1. In te stemmen met een minnelijke schikking inzake het geschil tussen de RMD en OMWB over 

de toepassing van het SBK van maart 2013, door middel van een vaststellingsovereenkomst 
die door beide partijen wordt goedgekeurd en ondertekend; 

2. In te stemmen met de grondslag van de minnelijke schikking, die gebaseerd is op het uit-
gangspunt dat de RMD 40% van de vorderingen van de OMWB op de RMD betaalt, zijnde: 
40% van 1.431.135 euro, derhalve een bedrag voor de RMD van 572.454 euro; 

3. In te stemmen met het crediteren van de openstaande vordering van de OMWB op de RMD ten 
bedrage van 858.681 euro, zijnde 60% van het totaal van de openstaande vordering ad 

1.431.135 euro; 
4. In te stemmen met het terugbetalen van 60% van de door 6 andere deelnemers in de periode 

2013-2017 door hen wel betaalde financiële SBK bijdrage, die op factuurbasis jaarlijks is be-
taald door deze partijen. De 6 andere deelnemers in casu partijen zijn: 

De provincie Noord-Brabant, als mede de 5 gemeenten: Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Tilburg 
en Waalwijk; 

5. De aan onder punt 4 genoemde partijen de volgende bedragen terug te storten: 
A Provincie Noord-Brabant 60% van 675.564 euro   405.338 euro 
B Gemeente Breda  60% van  42.229 euro     25.337 euro 
C Gemeente Etten-Leur  60% van  20.838 euro     12.503 euro 
D Gemeente Oosterhout  60% van  40.022 euro     24.013 euro 

E  Gemeente Tilburg  60% van  43779 euro     26.267 euro 
F Gemeente Waalwijk  60% van  25.093 euro     15.056 euro 
          ---------------- 

TOTAAL         508.514 euro 
6. In te stemmen met, als gevolg van de besluiten onder 3 en 5, het ten laste van de risicoreser-

ve van de OMWB brengen van een bedrag van in totaal 1.367.195 euro (858.681 en 508.514 
euro); 

7. In te stemmen met het afwikkelen van dit voorstel in het kader van de jaarrekening 2017; 
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8. In te stemmen met het jaarlijks structureel verrekenen van het gemis van de SBK-bijdragen 
van de RMD en de andere deelnemers aan de OMWB in de tarieven van de OMWB met ingang 
van 2019, op basis van de werkelijke uitgaven op grond van de destijds met de deelnemers 

gemaakte afspraken in het kader van het SBK; 
9. In te stemmen met het éénmalig verlies aan inkomsten van de RMD en de andere deelnemers 

in 2018 in verband met het vervallen van hun SBK bijdrage, volgens een voorlopige raming 
een bedrag van 0,6 miljoen euro, en bij gelegenheid van de 2e Bestuursrapportage 2018 een 
besluit te nemen of dit éénmalige verlies genomen wordt c.q. kan worden in de exploitatiebe-
groting 2018 dan wel ten laste gebracht moet worden van de risicoreserve van de OMWB; 

10. In te stemmen met het opstellen van een voorstel aan het Algemeen Bestuur, waarin de be-

sluiten onder 1 tot en met 9 (met toelichting/motivatie) zijn opgenomen, ter goedkeuring op 2 

maart 2018. 
 
 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
Tussen partijen (RMD en OMWB) bestaat een geschil over de verplichtingen van partijen in het 
kader van de oprichting van de OMWB. Het geschil gaat over de toepassing van het SBK, in het 
bijzonder over de vraag of het SBK tot betalingsverplichtingen voor de RMD leidt, met betrekking 
tot de inkomensgarantie (van haar oud-medewerkers). 
Dit geschil bestaat al sinds 2013.  

 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 

Beide partijen hebben uitgesproken bereid te zijn om door middel van een zogenoemde vaststel-

lingsovereenkomst het geschil op te lossen. 
 
Op 13 juli 2016 heeft het AB van de OMWB besloten dat in een situatie van een minnelijke oplos-
sing tussen RMD en OMWB er sprake dient van een benadering op basis van “gelijke monniken, 
gelijke kappen”. 
Dit houdt in dat deelnemers die in de jaren 2013 -2017 wel de zogenoemde SBK-bijdrage hebben 

betaald aan de OMWB financieel gecompenseerd moeten, op gelijke wijze als de RMD. 
 
 

WAT IS ER GEDAAN? 

 

Bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 in 2017 heeft het Algemeen Bestuur een voorziening 
getroffen via de risicoreserve van de OMWB om de financiële gevolgen te kunnen opvangen als een 

arbitrageprocedure tot het oordeel zou leiden, dat de betalingsverplichtingen niet ten laste van de 
RMD, maar ten laste van de OMWB moesten komen. Door het treffen van deze voorziening is het 
financieel mogelijk dit voorstel voor een minnelijke schikking, inclusief het bestuurlijke besluit van 
‘gelijke monniken, gelijke kappen’ daadwerkelijk te realiseren. 

Met het algemeen bestuur van de RMD heeft in de tweede helft van 2017 overleg plaats gevonden 
over het schikkingsvoorstel. 
Het Algemeen Bestuur van de RMD zal in de 3e week van maart 2018 een bestuurlijk besluit nemen 
over het voorstel om via een minnelijke schikking het geschil te beëindigen. 
 
 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
De financiële gevolgen zijn opgenomen in de hiervoor onder 1 tot en met 8 voorgestelde beslissin-
gen. 

 

 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 
Ook het vervolgtraject op de besluitvorming is opgenomen in de voorgestelde beslissingen.  
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INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 
Het besluit van het Algemeen Bestuur van 2 maart 2018 zal, als daarmee wordt ingestemd worden 
opnemen in de jaarrekening 2017, die op 4 juli 2018 in het AB ter goedkeuring aan de orde komt. 
 
 

BIJLAGEN 

 
Bijlage 1 : Ontwerpvaststellingsovereenkomst 
 


