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Aanleiding en achtergrond

• Er is een breed gedragen gezamenlijke wens om een OMWB te hebben 
die kwaliteit levert, tegen een goede prijs, waarbij de dienst stabiel is in 
een financieel rustig vaarwater

• Daarbij is het belangrijk dat de deelnemers een gedragen gezamenlijk 
beeld hebben over wat hen samen bindt en wat zij met de OMWB beogen

• Belangrijk is dat inhoud altijd centraal staat. Tegelijkertijd is er behoefte 
aan een nieuwe opzet van financiering, die meer recht doet aan de 
huidige situatie van deelnemers en dienst

• AB Motie 13 juli 2016

• AB 14 december 2016 Procesvoorstel inzake een nieuwe opzet 
financiering
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Blok A: Huidige situatie
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Huidige situatie: feitelijkheden

• OMWB ontzorgt deelnemers in de uitvoering van wettelijke milieutaken

• De inhoudelijke kwaliteit van de taakuitvoering van de OMWB is goed

• Deelnemersbijdragen gebaseerd op historische inbreng

• Verschillende ambities en uitvoeringsniveaus tussen deelnemers

• Vier programma’s

• Verschillende uurtarieven

• Discussies coördinatiekosten/productiviteitsnorm

• Geen gezamenlijk uitvoeringsprogramma

• Geen eensluidend mandaat

• Verantwoording zeer gedetailleerd (op zaaksniveau)
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Huidige situatie: begroting 2017
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Deelnemers

Begroting 2017 P1 

gecorrigeerd P3

Begroting 2017 P1 + P3 

gecorrigeerd

Afrekening 2016 

basistaken P1 + P3 + 

coördinatiekosten

Aalburg € 119.518 € 18.070 € 137.588 € 109.389

Alphen-Chaam € 135.664 € 22.163 € 157.827 € 231.588

Baarle-Nassau € 141.718 € 18.315 € 160.033 € 249.083

Bergen op Zoom € 700.837 € 33.804 € 734.641 € 704.283

Breda € 1.158.380 € 93.534 € 1.251.914 € 1.354.613

Dongen € 178.910 € 17.532 € 196.442 € 252.495

Drimmelen -€ 13.079 € 30.438 € 17.359 € 305.981

Etten-Leur € 353.331 € 29.094 € 382.425 € 314.777

Geertruidenberg € 210.108 € 18.583 € 228.691 € 253.100

Gilze en Rijen € 261.370 € 27.302 € 288.672 € 228.066

Goirle € 95.264 € 11.080 € 106.343 € 107.233

Halderberge € 406.541 € 31.368 € 437.908 € 290.787

Heusden € 187.032 € 22.211 € 209.244 € 258.390

Hilvarenbeek € 304.045 € 26.263 € 330.308 € 299.620

Loon op Zand € 181.712 € 24.270 € 205.982 € 153.689

Moerdijk € 1.161.313 € 47.663 € 1.208.976 € 1.316.105

Oisterwijk € 245.942 € 34.191 € 280.133 € 275.181

Oosterhout € 609.225 € 52.660 € 661.885 € 544.416

Roosendaal € 671.431 € 59.027 € 730.458 € 712.338

Rucphen € 139.661 € 18.956 € 158.617 € 179.169

Steenbergen € 101.431 € 29.746 € 131.177 € 166.357

Tilburg € 1.567.417 € 102.582 € 1.669.999 € 1.640.233

Waalwijk € 528.045 € 33.827 € 561.872 € 467.854

Werkendam € 247.595 € 18.930 € 266.526 € 199.828

Woensdrecht € 191.582 € 14.875 € 206.457 € 192.779

Woudrichem € 81.147 € 11.130 € 92.278 € 104.638

Zundert € 131.711 € 40.951 € 172.663 € 247.880

Subtotaal gemeenten € 10.097.853 € 888.565 € 10.986.418 € 11.159.872



Huidige situatie: begroting 2017 (2)
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Deelnemers

Totaal begroting 2017 

basistaken en verzoektaken 

(P1+P2+P3)

Totale afrekening 2016

Aalburg € 173.040 € 213.793

Alphen-Chaam € 189.727 € 236.590

Baarle-Nassau € 179.033 € 214.092

Bergen op Zoom € 1.154.119 € 1.347.313

Breda € 1.780.624 € 2.262.203

Dongen € 255.032 € 330.588

Drimmelen € 157.434 € 251.402

Etten-Leur € 495.570 € 610.081

Geertruidenberg € 347.176 € 408.997

Gilze en Rijen € 312.792 € 389.207

Goirle € 119.263 € 185.164

Halderberge € 507.113 € 598.995

Heusden € 225.844 € 346.028

Hilvarenbeek € 348.782 € 408.808

Loon op Zand € 213.616 € 280.924

Moerdijk € 1.762.795 € 1.913.039

Oisterwijk € 370.704 € 449.851

Oosterhout € 805.285 € 974.411

Roosendaal € 921.913 € 1.142.360

Rucphen € 195.420 € 266.182

Steenbergen € 144.177 € 244.432

Tilburg € 2.558.823 € 3.172.653

Waalwijk € 590.829 € 736.281

Werkendam € 301.419 € 393.707

Woensdrecht € 234.142 € 318.413

Woudrichem € 93.851 € 140.497

Zundert € 252.684 € 333.511

Subtotaal gemeenten € 14.691.207 € 15.521.152



Blok B: Gewenste situatie
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Bestuurlijke uitgangspunten

• AB 14 december 2016: Werk het volgende uit en breng dat in 
besluitvorming

• Een set van gezamenlijke gedragen uitgangspunten voor de 
toekomstige financiering van de OMWB op basis van een 
gezamenlijke norm voor Midden- en West Brabant;

• Een uitwerking van opzet, randvoorwaarden en consequenties 
van die toekomstige financieringsopzet zowel voor de exploitatie 
van de OMWB als de opzet en bijdrage van de individuele 
deelnemers;

• Een plan voor gefaseerde invoering met bijbehorende 
communicatie naar de achterban.
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Bevindingen bestuurlijke gesprekken

• Bestuurlijke gesprekken:

• Proces heel belangrijk en timing communicatie essentieel
• Al veel over gesproken: belangrijk dat er een MWB norm komt
• Behoefte aan duidelijkheid wat het de deelnemers gaat brengen
• Veel zal afhangen van de financiële uitwerking 
• Er is al een LPF eerder uitgewerkt
• LPF mag geen systeembenadering worden en niet te ver afwijken 

van huidige begroting, maar wel goed voor uniformiteit
• Maatschappelijk beoogd effect moet leidend zijn
• Kwaliteit in producten en diensten OMWB staat voorop
• Uitvoering taken door OMWB moet sober en doelmatig zijn
• Stapsgewijs toegroeien naar collectiviteit 
• Omgevingswet en BOR bepalend, veel verschillen tussen gemeenten
• Later aandachtspunt: personele consequenties nieuwe financiering 
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Schematiseren beoogde beweging
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Historische inbreng 

BEGROTING NU

Geobjectiveerde inbreng

BEGROTING STRAKS

Individuele 
werkprogramma’s

INZET NU

Gezamenlijk deel 
Individueel deel

INZET STRAKSStap 1 Stap 2



Gewenste situatie

Uitgangspunten:

• BOR/VTH besluit van 1 juli 2017 is uitgangspunt

• Een regionale benadering, met respect voor lokale autonomie

• Eenduidigheid en gelijkwaardigheid voor alle deelnemers

• Toegroeien naar gezamenlijk uitvoeringsniveau

• Helderheid en zoveel mogelijk eenvoud

• Naar een eenduidige mandatering

• Verminderen administratieve last voor deelnemers en dienst
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Gewenste situatie (2)

Concreet betekent dit:

• Uitvoeringsprogramma voor de basistaken voor periode 4 jaar met 
gezamenlijk deel en individueel deel per deelnemer

• Voor de wettelijke basistaken een MWB-norm voor de financiering: per 
product een norm voor uren, frequentie en tarief

• Extra/ verzoektaken: per deelnemer inhoud en prijs op basis van 
gezamenlijk vastgestelde spelregels

• Maximale eenvoud in bedrijfsvoering:
• Terug van 4 naar 2 programma’s
• Een of max twee uurtarieven 
• In uren alle werkzaamheden opnemen (geen aparte coördinatie)
• Verantwoorden op hoofdlijnen niet meer op details
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Gewenste situatie (3)

Twee lijnen voor de basistaken:

• Inhoud: waarom een gezamenlijk uitvoeringsprogramma
• Meer gezamenlijkheid: gezamenlijke prioriteiten en ambities
• Meer efficiency: handige planning/uitvoering van gezamenlijke  

prioriteiten
• Meer effectiviteit: focus op prioriteiten en risico’s 
• Daarnaast ruime mogelijkheid voor lokaal maatwerk

• Financiering: waarom een MWB-norm
• Norm is een vertaling van gezamenlijk vastgestelde uitvoeringsniveau
• Eenduidigheid tussen deelnemers:

• Hoe vaak wordt er gecontroleerd
• Wat zit er in een controle/ opzet en kwaliteit van de controle

• Meer rechtsgelijkheid voor bedrijven
• Rekening houdend met grensoverschrijdende karakter van Milieu
• Meer eenduidigheid voor de uitvoering (“zo gaan we het doen”)
• Meer objectieve deelnemersbijdrage
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Blok C: Opzet van een MWB-norm
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Opzet van gemeentelijke MWB-norm

• Reikwijdte: wettelijke basistaken inrichtingsgebonden en niet 
inrichtingsgebonden

• Doel: gezamenlijkheid in uitvoeringsniveau en een duurzame solide en eerlijke 
financieringssystematiek

• Inrichtingsgebonden:
• Actueel inrichtingenbestand verdeeld naar categorie zwaarte bedrijven
• Frequentie per categorie
• Uren per categorie
• Vast tarief per uur (€ 88,-)

• Niet – inrichtingsgebonden: 
• Asbest en bodem
• Het aandeel in de bijdrage aan de niet-inrichtingsgebonden basistaken 

wordt bepaald door middel van een verdeelsleutel. 
• De verdeelsleutel bestaat uit twee elementen die elk voor 50% meetellen: 

inwoneraantal en oppervlakte

• Te verwachten gevolg: (grote) verschillen in bijdragen deelnemers tov huidige 
bijdragen = financiële effect van de MWB-norm
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Toekomstige situatie gemeenten: Concept 
MWB-norm inrichtingsgebonden basistaken
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Toekomstige situatie gemeenten: Concept MWB-
norm inrichtingsgebonden basistaken (2)

Om de opzet van financiering zo eenvoudig mogelijk te maken, worden alle 
posten die bestemd zijn voor de uitvoering van de wettelijke basistaken 
versleuteld in de kengetallen:

Voor de inrichtingsgebonden basistaken gaat het om de volgende posten:

• Coördinatiekosten | € 813.384

• Programma 1.19 (ongewone voorvallen) | € 958.510

• Programma 3 | € 701.966

• Additionele uren P1 (bijv. uren bezwaar en beroep) | € 84.888

• Inzet specialisten/ niet-afgeronde producten | € 300.000
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Toekomstige situatie gemeenten: Concept MWB-
norm inrichtingsgebonden basistaken (3) 

Voorstel voor de concept MWB-norm*:
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*Ook de provinciale inrichtingen (de inrichtingen waar de provincie bevoegd 

gezag is, behoudens de BRZO inrichtingen, daarover zijn andere afspraken 
gemaakt) worden opgenomen in dezelfde opzet in de MWB-norm. Voor de 
provinciale inrichtingen worden net als voor de gemeentelijke inrichtingen de 
uren gehanteerd zoals die de afgelopen drie jaren gemiddeld zijn gerealiseerd 
en wordt in ieder geval de frequentie gehanteerd zoals die ook voor de 
gemeentelijke inrichtingen als  professioneel aanvaardbaar minimum is 
bepaald.



Toekomstige situatie gemeenten: Concept MWB-
norm inrichtingsgebonden basistaken (4)

• Kengetallen zijn gebaseerd op ervaringscijfers van de afgelopen drie jaren en 
zijn aangevuld met alle overige uren: all-in kengetal

• Kengetal betreft de kwaliteit. Het aantal uren dat de OMWB nodig heeft voor 
een goed product.

• Frequentie is vertaalslag van de ambitie. Individuele deelnemers kunnen een 
hogere ambitie afspreken met de OMWB. Gehanteerde frequentie is in basis 
een minimum ambitie. 

• Belangrijk om de kengetallen te blijven evalueren en waar nodig te herijken, 
bijvoorbeeld door ontwikkelingen in het werk of ontwikkelingen bij inrichtingen

• Herijking van aantal inrichtingen leidt tot herijking van benodigde uren

• Uren hercontrole, repressief en vergunningverlening vormen een 
inputbegroting. Uitwerking naar een programma per deelnemer is nodig. 
Daadwerkelijke uren zijn afhankelijk van vraag, ontwikkelingen en conjunctuur
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Toekomstige situatie: verdeling bijdragen niet-
inrichtingsgebonden basistaken MWB-norm 

• Het huidige werkprogramma voor 
niet-inrichtingsgebonden basistaken 
is ongeveer € 1,7 MLN.* 

• De opslag van de coördinatiekosten, 
Programma 3 en programma 1.19 is 
samen ongeveer € 0,7 MLN. 

• Met een verdeelsleutel gebaseerd 
op 50% oppervlakte en 50% 
inwoneraantal komt de volgende 
verdeling in deelnemersbijdragen 
tot stand voor de niet-
inrichtingsgebonden basistaken.
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Gewogen gemiddelde

Deelnemers Totaal bijdrage NI geb.

Aalburg € 40.876

Alphen-Chaam € 58.311

Baarle-Nassau € 46.018

Bergen op Zoom € 116.922

Breda € 255.640

Dongen € 41.788

Drimmelen € 89.235

Etten-Leur € 73.402

Geertruidenberg € 37.786

Gilzen en Rijen € 60.975

Goirle € 45.849

Halderberge € 69.401

Heusden € 86.834

Hilvarenbeek € 65.317

Loon op Zand € 49.945

Moerdijk € 132.744

Oisterwijk € 60.373

Oosterhout € 93.887

Roosendaal € 135.314

Rucphen € 56.323

Steenbergen € 106.108

Tilburg € 283.474

Waalwijk € 83.790

Werkendam € 90.129

Woensdrecht € 69.796

Woudrichem € 41.668

Zundert € 84.585

Totaal € 2.376.487

* Dit bedrag is enkel gebaseerd op het huidige werkprogramma en 

niet op de LPF Asbest van de OMWB. Aan de hand van de LPF 
Asbest zou nog 1 miljoen extra ingelegd moeten worden om de 
OMWB met voldoende kwaliteit de asbesttaken uit te laten voeren 
voor alle deelnemers. Ook voor ketentoezicht zal mogelijk een 
nader uit te werken aanvullende opslag moeten komen.



MWB-norm in relatie tot huidige budget 
basistaken per deelnemer*

*Bijdrage inrichtingsgebonden basistaken deelnemers MWB-norm is gebaseerd op huidige 
inrichtingenbestand. Er vindt momenteel een validatieslag plaats op dit inrichtingenbestand. 22

Deelnemers

Begroting 2017 P1+P3 (minus 

correctie verzoektaken in P1)

Afrekening 2016 basistaken P1 

+ P3 + coördinatiekosten Bijdrage MWB-norm

Aalburg € 137.588 € 109.389 € 256.414

Alphen-Chaam € 157.827 € 231.588 € 342.981

Baarle-Nassau € 160.033 € 249.083 € 289.128

Bergen op Zoom € 734.641 € 704.283 € 355.571

Breda € 1.251.914 € 1.354.613 € 932.068

Dongen € 196.442 € 252.495 € 201.041

Drimmelen € 17.359 € 305.981 € 421.601

Etten-Leur € 382.425 € 314.777 € 327.616

Geertruidenberg € 228.691 € 253.100 € 227.227

Gilze en Rijen € 288.672 € 228.066 € 359.122

Goirle € 106.343 € 107.233 € 118.394

Halderberge € 437.908 € 290.787 € 418.441

Heusden € 209.244 € 258.390 € 247.745

Hilvarenbeek € 330.308 € 299.620 € 388.853

Loon op Zand € 205.982 € 153.689 € 315.763

Moerdijk € 1.208.976 € 1.316.105 € 668.393

Oisterwijk € 280.133 € 275.181 € 445.322

Oosterhout € 661.885 € 544.416 € 666.837

Roosendaal € 730.458 € 712.338 € 687.319

Rucphen € 158.617 € 179.169 € 245.871

Steenbergen € 131.177 € 166.357 € 448.890

Tilburg € 1.669.999 € 1.640.233 € 975.374

Waalwijk € 561.872 € 467.854 € 389.571

Werkendam € 266.526 € 199.828 € 258.300

Woensdrecht € 206.457 € 192.779 € 207.898

Woudrichem € 92.278 € 104.638 € 148.620

Zundert € 172.663 € 247.880 € 596.646

Subtotaal gemeenten € 10.986.418 € 11.159.872 € 10.941.010



MWB-norm in relatie tot de totale bedragen 
per deelnemer

Deelnemers

Totaal begroting 2017 

basistaken en verzoektaken 

(P1+P2+P3)

Totale afrekening 2016
Bijdrage MWB-norm 

(exclusief verzoektaken)

Aalburg € 173.040 € 213.793 € 256.414

Alphen-Chaam € 189.727 € 236.590 € 342.981

Baarle-Nassau € 179.033 € 214.092 € 289.128

Bergen op Zoom € 1.154.119 € 1.347.313 € 355.571

Breda € 1.780.624 € 2.262.203 € 932.068

Dongen € 255.032 € 330.588 € 201.041

Drimmelen € 157.434 € 251.402 € 421.601

Etten-Leur € 495.570 € 610.081 € 327.616

Geertruidenberg € 347.176 € 408.997 € 227.227

Gilze en Rijen € 312.792 € 389.207 € 359.122

Goirle € 119.263 € 185.164 € 118.394

Halderberge € 507.113 € 598.995 € 418.441

Heusden € 225.844 € 346.028 € 247.745

Hilvarenbeek € 348.782 € 408.808 € 388.853

Loon op Zand € 213.616 € 280.924 € 315.763

Moerdijk € 1.762.795 € 1.913.039 € 668.393

Oisterwijk € 370.704 € 449.851 € 445.322

Oosterhout € 805.285 € 974.411 € 666.837

Roosendaal € 921.913 € 1.142.360 € 687.319

Rucphen € 195.420 € 266.182 € 245.871

Steenbergen € 144.177 € 244.432 € 448.890

Tilburg € 2.558.823 € 3.172.653 € 975.374

Waalwijk € 590.829 € 736.281 € 389.571

Werkendam € 301.419 € 393.707 € 258.300

Woensdrecht € 234.142 € 318.413 € 207.898

Woudrichem € 93.851 € 140.497 € 148.620

Zundert € 252.684 € 333.511 € 596.646

Subtotaal gemeenten € 14.691.207 € 15.521.152 € 10.941.01023



Mogelijke verklaringen verschillen huidige 
bijdrage en concept MWB-norm

Er is een aantal mogelijke verklaringen voor de bestaande verschillen:

1. Historische inbreng deelnemers

2. Berekening van uren voor basistaken wijkt af van bestaande uren

3. Relatief meer uren nodig op basis van definitie van het basistakenpakket 
(voorbeeld een boomkwekerij) 

4. Nog niet volledige inbreng basistaken in programma 1
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Realisatiecijfers B2-inrichtingen (2014-2016)
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LPF-norm B2-inrichting (2012)

Gem. freq. 0,20

Gem. uren 10
Aalburg 0,15 8,40

Alphen-Chaam 0,09 10,71

Baarle-Nassau 0,10 11,56

Bergen op Zoom 0,13 13,82

Breda 0,25 9,73

Dongen 0,18 9,19

Drimmelen 0,19 10,92

Etten-Leur 0,18 11,33

Geertruidenberg 0,26 10,72

Gilzen en Rijen 0,16 9,92

Goirle 0,36 9,53

Halderberge 0,15 10,88

Heusden 0,24 9,69

Hilvarenbeek 0,18 11,29

Loon op Zand 0,09 9,95

Moerdijk 0,47 10,91

Oisterwijk 0,25 10,84

Oosterhout 0,11 11,09

Roosendaal 0,07 12,24

Rucphen 0,24 9,59

Steenbergen 0,06 10,18

Tilburg 0,30 11,05

Waalwijk 0,18 12,07

Werkendam 0,39 10,90

Woensdrecht 0,14 9,90

Woudrichem 0,25 12,96

Zundert 0,09 9,47

Gemiddelde 0,18 10,65

Deelnemers Gem. frequentie Gem. uren



Mogelijke implementatiestrategie MWB-norm

• Het is een optie om de herverdelingseffecten van de transitie naar de 
MWB-norm te dempen en te zorgen voor een zachte landing  

• Verschillende varianten denkbaar, waarbij een gedeelde voorkeur is voor 
onderstaande variant:

Toegroeien in 4 jaar naar nieuwe situatie/ nieuwe budgetten
• Stappen van 25% per jaar in plus en de min
• Aandacht voor veranderende omstandigheden
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Provincie in de MWB-norm

De provincie is bevoegd gezag voor de BRZO inrichtingen en niet-BRZO 
inrichtingen. 

Inzake de BRZO inrichtingen is een landelijk kengetal uitgewerkt van 500 uren op 
jaarbasis. Het voorstel is om dit kengetal te blijven hanteren.

Inzake de niet BRZO inrichten is ook gekeken naar de ervaringscijfers van de 
afgelopen drie jaren. Daaruit is het volgende gebleken:

• Uren voor VTH taken verschillen per jaar vanwege jaarlijkse herijking en 
inzet over verschillende kleursporen

• Uren per jaar worden geprogrammeerd aan de hand van naleefgedrag en 
milieurisico’s

• De frequenties en kengetallen van deze inrichtingen liggen beduidend 
hoger dan die van inrichtingen waar gemeenten bevoegd gezag zijn

Voorstel is om de huidige opzet tussen Provincie en OMWB zo te laten inclusief de 
daarbij behorende kengetallen en frequenties en om de leerervaringen als het 
gaat om programmering te gebruiken voor de programmering van gemeentelijke 
inrichtingen. 
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Blok D: Nieuwe opzet programmering
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Programmering

• Gegeven dat er circa 300.000 uren ter beschikking staat

• Doelstelling van gezamenlijke programmering:

• Meer rendement uit bestaande uren: risicogericht plannen

• Meer gezamenlijk: gelijktijdige en uniforme aanpak bedrijven

• Meer efficiënt: focus op doelgroepen leidt tot efficiency

• Maatwerk per bevoegd gezag: ambitie plus prioriteiten
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Programmering (2)
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Meeste inzet

Hoog 
naleefgedrag

Laag
naleefgedrag

Hoog risico

Gemiddeld 
risico

Laag risico

Gezamenlijkheid in ambitie 
en kwaliteit

Meer rendement uit uren
Efficiënter

Objectieve financiering



Bijlage: (Concept) MWB-norm in een 
praktijkvoorbeeld
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De concept MWB-norm in de praktijk: 
Oosterhout (1)

Het bovenstaande totaal aantal uren voor regulier toezicht (3010 uren) wordt opgeteld bij het aantal uren 
voor hercontroles en repressief toezicht (1559 uren). 

De opslag voor de additionele posten is al in het aantal uren versleuteld. Hierdoor komt de totale inzet voor 
toezicht & handhaving, inclusief opslag, in Oosterhout op 4569 uren.

Uit realiteitscijfers blijkt dat vergunningverlening in ureninzet gemiddeld gelijk is aan 42,5% van de ureninzet 
voor toezicht en handhaving.

Dit betekent de volgende inzet voor vergunningverlening in Oosterhout:
42,5% * 4569 = 1942 uren, wederom inclusief opslag.

De totale inzet, inclusief opslag, voor de inrichtingsgebonden basistaken in Oosterhout is dus gelijk aan 6511
uren
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Aantal frequentie per jaar aantal controles Tijdsbesteding (uren) Totaal (uren)

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

704 0,2 140,8 16 2252,8

34 0,5 17 24 408

15 0,67 10,05 27 271,35

4 0,67 2,68 29 77,72

0 0 0 0 0

3010

Categorie

A   (niet meldingsplichtig)*

B1 (niet basistaak melding)*

B2 (basistaak melding)

C1 (vergunning)

C2 (RIS)

D1 (IPPC)

D2 (BRZO)

Activiteit Als % van regulier toezicht Uren

Hercontroles 28,6% 861

Repressief toezicht 23,2% 698



De concept MWB-norm in de praktijk: 
Oosterhout (2)

Het productief uurtarief van de OMWB is € 88,-. 

Dit betekent dat de bijdrage voor de inrichtingsgebonden basistaken van 
Oosterhout, inclusief opslag gelijk is aan: 6511 uren * € 88 = € 572.950
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De concept MWB-norm in de praktijk: 
Oosterhout (3)

Bijdrage niet-inrichtingsgebonden basistaken Oosterhout:

De totale werkvoorraad voor de niet-inrichtingsgebonden basistaken is 
€1.718.879. De opslag voor de coördinatiekosten, programma 3 en P.1.19 
bestemd voor de niet-inrichtingsgebonden basistaken is € 657.608.               

Hiermee komt de totale bijdrage voor de niet-inrichtingsgebonden basistaken op 
€ 2.376.487

De verdeelsleutel is 50% oppervlakte en 50% inwonersaantal.

Oosterhout heeft een aandeel van 3.15% in de totale oppervlakte van het 
werkgebied van de OMWB. 

Het inwonersaantal van Oosterhout is 4,75% van het totale inwonersaantal. 

Hieruit volgt de volgende berekening:

Bijdrage voor oppervlakte (50%) € 1.188.244 * 3,15% = € 37.473
Bijdrage voor inwonersaantal (50%) € 1.188.244 * 4,75% = € 56.514

Hiermee komt de totale bijdrage van Oosterhout voor de niet-
inrichtingsgebonden basistaken inclusief opslag op € 93.887,-
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De concept MWB-norm in de praktijk: 
Oosterhout (4)

De totale bijdrage voor de basistaken van Oosterhout, inclusief de opslag 
van de additionele posten die versleuteld zijn in de kengetallen, is de 
optelsom van de bijdrage voor de inrichtingsgebonden en niet-
inrichtingsgebonden basistaken:

Bijdrage Oosterhout

• Inrichtingsgebonden € 572.950
• Niet-inrichtingsgebonden € 93.887

• Totaal: € 666.837

35


