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De periode eind juni – begin juli staat voor 

de OMWB  altijd in het teken van het vast-

stellen van een aantal financiële documen-

ten. Op 12 juli jl. besloot het algemeen 

bestuur unaniem in te stemmen met de 

jaarstukken 2016 en de begroting 2018. 

Ook werd kennis genomen van de 1ste 

Burap 2017, op basis waarvan de 3de be-

grotingswijziging 2017 werd vastgesteld 

 

Felicitatie Judith Keijzers en Jan Hamming 

 

De vergadering begon met 

twee felicitaties. Judith Keij-

zers, wethouder van de ge-

meente Waalwijk, werd door 

de voorzitter namens haar 

collega’s in het algemeen be-

stuur 

gefelici-

teerd met 

haar benoeming tot bur-

gemeester van de ge-

meente Oirschot en Jan 

Hamming, burgemeester 

van Heusden, met zijn 

benoeming tot burge-

meester van Zaanstad  

 

Validatie inrichtingenbestanden 2.0 

 

Eind 2016 - begin 2017 voerde de OMWB ter 

uitvoering van een motie van de heer De Beer 

van de gemeente Zundert in overleg met de 

deelnemers een validatie uit op de inrichtingen-

bestanden van de gemeenten. Deze bestanden 

gebruikt de OMWB voor het berekenen van de 

bijdrage voor de uitvoering van de collectieve 

taken.  

Omdat er bij de heer De Beer twijfels waren 

over de juistheid van de validatie werd in het 

voorjaar bij 6 gemeenten een steekproef ge-

daan. Daarbij werd gebruikgemaakt van aan-

vullende brongegevens. De gerezen tijfels ble-

ken terecht te zijn. Er werden meer dan inci-

dentele afwijkingen gesignaleerd.  

Om die reden besloot het algemeen bestuur op 

advies van het dagelijks bestuur om de herij-

king uit te voeren voor alle 27 gemeentelijke 

deelnemers. De kosten van deze validatie 2.0 

betaalt de OMWB uit de lopende exploitatie 

2017. Als de validatie is afgerond, zal een voor-

stel aan het algemeen bestuur worden gedaan 

over het beheer van het geactualiseerde be-

stand, om te voorkomen dat het bestand na 

korte tijd weer verouderd is 

 

 

Jaarrekening 2016 

 

Het algemeen bestuur stelde de door het dage-

lijks bestuur aangeboden ontwerpjaarrekening,  

met een positief resultaat van € 4.175.000 

ongewijzigd vast. Ook stemde het algemeen 

bestuur in met het voorstel om van dat resul-

taat: 

 € 1.345.000 over te hevelen naar 2017 in 

verband met (nog) niet bestede budgetten; 

 € 647.000 terug te betalen aan de deelne-

mers; 

 het restant van € 2.183.000 toe te voegen 

aan de algemene reserve ter versterking van 

het weerstandsvermogen van de OMWB. 

Het controlerapport van de accountant na con-

trole van de jaarrekening, wordt door de audit-

commissie besproken. Deze commissie zal 

daarover aan het algemeen bestuur adviseren 

 

Begroting 2018 

 

De begroting 2018 wordt vastgesteld. Het al-

gemeen bestuur stemt ook in met de toezeg-

gingen van het dagelijks bestuur naar aanlei-

ding van de door de deelnemers ingediende 

zienswijzen. Die toezeggingen houden in dat: 

 in het vervolg alle openbare bestuurlijke 

documenten en besluiten van de OMWB via 

de website ontsloten zullen worden; 

 in 2017 op basis van een externe evaluatie 

een besluit zal worden genomen over het al 

dan niet continueren van het programma 

Samen Sterk in Brabant (SSiB); 

 in het eerste half jaar van 2018 een notitie 

zal worden opgesteld voor het algemeen be-

stuur met betrekking tot de uren die nodig 

zijn voor werkvoorbereiding en werkbegelei-

ding. Die notitie is dan de onderbouwing van 

de uren die in de begroting 2019 voor deze 

werkzaamheden zullen worden opgenomen. 

Aan het algemeen bestuur van 15 december 

2017 zal door middel van een begrotingswijzi-

ging worden voorgesteld om de opslag van 

€ 2,- op het uurtarief ter versterking van het 

weerstandsvermogen, te laten vervallen als de 

omzet in lijn is met de prognoses waar op dit 

moment vanuit wordt gegaan. Ook het resul-

taat van de lopende arbitragetrajecten is in dat 

kader relevant. Als de arbiters tot een voor de 

OMWB negatief oordeel komen, heeft dat na-

melijk gevolgen voor de hoogte van het weer-

standsvermogen. 

Alle deelnemers ontvangen in het zomerreces 

een inhoudelijke reactie op de ingediende 

zienswijze 
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1ste Burap en 3de begrotingswijziging 

2017  

 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de 

1ste bestuursrapportage 2017. Op basis daar-

van is een 3de begrotingswijziging 2017 opge-

steld, waarin de resultaten van de bestuursrap-

portage zijn verwerkt. Deze wordt door het 

algemeen bestuur vastgesteld. Het algemeen 

bestuur besluit ook in te stemmen met het 

voorstel om het uurtarief voor 2017 met € 2,- 

per declarabel uur te verlagen. Omdat de deel-

nemers de bijdragen aan de OMWB door middel 

van voorschotten betalen, zal deze verlaging 

van het uurtarief bij het opmaken van de jaar-

rekening 2017 aan de deelnemers worden te-

rugbetaald op basis van werkelijk bestede uren 

 

Wijziging gemeenschappelijke regeling 

 

De gemeenschappelijke regeling van de OMWB 

moet worden aangepast omdat deze regeling 

op dit moment in strijd is met de gewijzigd Wet 

gemeenschappelijke regelingen.  

Het algemeen bestuur heeft de ontwerptekst 

voor de wijziging vastgesteld. De wijziging 

komt tot stand als alle deelnemers met de wij-

ziging hebben ingestemd. Om deze procedure 

te doorlopen zal het dagelijks bestuur de ont-

werptekst aan de deelnemers voorleggen met 

het verzoek met de aanpassing in te stemmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoeming leden auditcommissie 

 

Het algemeen bestuur heeft op 22 februari 

2017 besloten een auditcommissie in te stellen. 

De leden van het algemeen bestuur konden zich 

kandidaat stellen om in de commissie zitting te 

nemen. Mevrouw Zwarts van Gilze en Rijen en 

de heren Dujardin en Verhoeven van respectie-

velijk de gemeenten Etten-Leur en Oisterwijk 

werden door het algemeen bestuur benoemd 

tot lid van de auditcommissie 

 

Benoeming lid BPO 

 

Overheden die een rol vervullen bij het uitvoe-

ren van taken op het terrein van omgevings-

recht werken in Noord-Brabant onder regie van 

de provincie samen in het Bestuurlijk Platform 

Omgevingsrecht (BPO). Het doel van het BPO is 

de kwaliteit en veiligheid van de fysieke 

leefomgeving in Noord-Brabant te bewaken en 

te verbeteren. BPO-leden maken op strategisch 

niveau afspraken over de gezamenlijke aanpak 

van Brabantbrede en regio-overstijgende zaken 

op het gebied van vergunningverlening, toe-

zicht en handhaving. 

De aanwezigheid van en het toezicht op een 

aantal risicovolle bedrijven (de zogenaamde 

Brzo-bedrijven) is medebepalend voor de vei-

ligheid van de fysieke leefomgeving in de pro-

vincie. Omdat de toezicht- en handhavingsta-

ken voor deze groep bedrijven door de  OMWB 

voor heel de provincie wordt uitgevoerd en een 

groot aantal van die bedrijven gesitueerd is op 

het industrieterrein Moerdijk, is besloten de 

heer Klijs, burgemeester van Moerdijk, te be-

noemen tot lid van het BPO 

 

 


