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*OMWB626211* 
 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

VAN DE OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT  
 
Datum: 2 maart 2018 
Tijd: 09.00 – 11.12 uur  
Locatie: Gemeentehuis Moerdijk 

 
Aanwezig:  
Gemeente Breda:  De heer P. Depla (voorzitter); 
Gemeente Aalburg:  De heer P.A. Bouman; 
Gemeente Alphen-Chaam: De heer A. van de Heijning; 

Gemeente Dongen:  Mevrouw B. van Beers; 
Gemeente Drimmelen:  De heer G. de Kok; 

Gemeente Etten-Leur:  De heer R.L. Dujardin; 
Gemeente Geertruidenberg: Mevrouw W. van Hees; 
Gemeente Goirle:  De heer G. van der Put; 
Gemeente Heusden:  De heer M. van der Poel; 
Gemeente Loon op Zand: Mevrouw J. van Aart; 
Gemeente Moerdijk:  De heer J.P.M. Klijs; 

Gemeente Oosterhout:  De heer M. Franzel; 
Gemeente Tilburg:  De heer M. Jacobs; 
Gemeente Waalwijk:  De heer E. Daandels; 
Provincie Noord-Brabant: De heer J. van den Hout; 
Gemeente Woensdrecht: De heer J.J.C. Adriaansen; 
Gemeente Halderberge: De heer F. Harteveld; 

Gemeente Oisterwijk:  De heer S. Verhoeven; 

Gemeente Zundert:  De heer J.C.M. de Beer; 
OMWB:   De heer N. van Mourik (secretaris); 
OMWB:   Mevrouw A.A.T. Brandse – van Biesen (verslaglegging). 
 
Afwezig met bericht van verhindering: 
Gemeente Bergen op Zoom: De heer P.A.M. van der Velden; 
Gemeente Werkendam: De heer M. de Gelder; 

Gemeente Roosendaal:  De heer A.A.B. Theunis; 
Gemeente Baarle-Nassau: De heer J.G.M. van Cranenbroek; 
Gemeente Gilze en Rijen: Mevrouw A. Zwarts; 
Gemeente Hilvarenbeek: De heer R.F.I. Palmen; 
Gemeente Rucphen:  Mevrouw L. Matthijssen-de Jong; 
Gemeente Steenbergen: De heer R. van den Belt; 

Gemeente Woudrichem: De heer I.C. Koedoot. 
 

 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij deelt mede, 
dat berichten van verhindering zijn ontvangen van de heer Van Cranenbroek van Baar-
le-Nassau, de heer Van den Belt van Steenbergen, Mevrouw Zwarts van Gilze en Rijen, 
de heer Van der Velden van Bergen op Zoom, de heer Theunis van Roosendaal, de heer 

Koedoot van Woudrichem, mevrouw Matthijssen van Rucphen en de heer Palmen van 
Hilvarenbeek. 
De voorzitter feliciteert de secretaris met zijn één jarig jubileum als directeur.  
De voorzitter geeft tevens aan dat de heer Van Cranenbroek niet aanwezig is namens 
Baarle-Nassau, omdat de heer Van Cranenbroek is afgetreden als wethouder. De ge-

meente Baarle-Nassau zal geen vervanger meer aanwijzen gelet op de aankomende 
verkiezingen.  

 
2. Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 15 december 2017 
 
Het verslag wordt door het algemeen bestuur zonder op- of aanmerkingen ongewijzigd 
vastgesteld. De voortgang van een aantal acties zijn op de actielijst verwerkt. 
 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 



 

2 
 

4. Mededelingen 
 

De heer Dujardin geeft aan dat hij vanwege een ander afspraak de vergadering uiterlijk 
om 10.15 uur dient te verlaten. 
 
5. Schikkingsvoorstel RMD (besluitvormend) 

 
De heer Van der Put geeft aan dat er in de jaarrekening rekening is gehouden met het 
risico van dit dossier. De vraag wordt gesteld wat dit voorstel betekent voor de begro-
tingen 2018 en 2019.  
 
De heer Van Mourik geeft een verdere toelichting op het voorstel. 

Op 13 juli 2016 heeft het algemeen bestuur van de OMWB een oproep gedaan om op 
minnelijke wijze tot een schikking te komen. Wel is de voorwaarde gesteld, dat die 
schikking moet plaatsvinden op basis van het principe “gelijke monniken, gelijke kap-

pen”. Met het algemeen bestuur van de RMD heeft in de tweede helft van 2017 overleg 
plaats gevonden over het schikkingsvoorstel. Dit heeft geleid tot voorstel wat thans op 
tafel ligt. 
In concrete zin houdt het voorstel in, dat de RMD 40% van de vordering aan de OMWB 

betaalt en dat 60% van de openstaande vordering van de OMWB op de RMD wordt ge-
crediteerd. 
Dit betekent voor 2018 éénmalig een verlies voor de OMWB aan inkomsten van de RMD 
en van de andere deelnemers, die de bijdrage wel hebben betaald en terugbetaald moe-
ten worden. Dit verlies kan opgevangen worden in de exploitatie van de dienst of dient 
ten laste gebracht te worden van de risicoreserve van de OMWB. Vanaf 2019 zal het 
gemis van de SBK-bijdragen in de tarieven van de OMWB, op basis van de werkelijke 

uitgaven opgenomen worden. 
  
De voorzitter vult aan dat door deze schikking een arbitragezaak voorkomen wordt. 

 
Mevrouw Van Hees geeft aan zich te onthouden van stemming. Zij deelt mede, dat me-
vrouw Matthijssen, die zelf niet aanwezig kan zijn bij deze vergadering zich op hetzelfde 

standpunt heeft gesteld. Zij hebben voor dit standpunt gekozen, omdat zij direct be-
langhebbenden zijn.  
 
De heer Van de Heijning geeft aan dat er onduidelijkheden waren over het aantal deel-
nemers welke direct betrekking hebben op dit voorstel.  
De secretaris geeft aan dat het over 14 partijen gaat, te weten 8 RMD gemeenten, de 
Provincie Noord-Brabant en 5 gemeenten. In het voorstel zijn deze partijen vermeld.  

De heer Adriaansen geeft aan dat er goede gesprekken zijn gevoerd om te komen tot 
een schikkingsvoorstel. Als lid van het AB van de RMD sluit hij zich aan bij mevrouw Van 
Hees door kenbaar te maken zich te willen onthouden van stemming. Als lid van het 
algemeen bestuur van de OMWB begrijpt hij het voorstel.  

De heer Dujardin snapt de houding en de standpunten, maar vraagt zich daardoor wel 
af of de volgorde nu wel goed is. Moet de besluitvorming in het algemeen bestuur van  
de RMD niet worden afgewacht, voordat de OMWB een besluit neemt?  

De heer Klijs doet de suggestie om als algemeen bestuur van de OMWB in te stemmen 
met het voorstel onder het voorbehoud, dat het algemeen bestuur van de RMD met het 
voorstel instemt. 
De voorzitter geeft aan het eens te zijn met het voorstel van de heer Klijs. 
  
Zonder hoofdelijke stemming besluit het algemeen bestuur, onder voorbehoud van in-

stemming van het algemeen bestuur van de RMD, in te stemmen met het door het da-
gelijks bestuur aangeboden voorstel tot schikking van het geschil RMD-OMWB met be-
trekking tot toepassing van het SBK. 
 
6. Treasurystatuut (besluitvormend)  

 
Zonder hoofdelijke stemming besluit het algemeen bestuur in te stemmen met het door 

het dagelijks bestuur aangeboden voorstel tot het vaststellen van het treasurystatuut 
OMWB. 
 
7. Aanbesteding accountancydiensten (besluitvormend)  
 
De heer Dujardin geeft aan dat dit voorstel is besproken in de auditcommissie en de 
commissie adviseert de aanbesteding aan te gaan. 
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Uit eigen ervaring is gebleken, dat het moeilijk is om voldoende accountants te vinden 
voor een aanbesteding.  

Zoals het zich thans laat aanzien zal Deloitte niet inschrijven. De OMWB gaat meervou-
dig onderhands aanbesteden. De OMWB hoopt na 1 juli 2018 snel een nieuwe accoun-
tant te vinden. De jaarrekening 2017 en alles wat daarbij hoort zal Deloitte netjes af-
wikkelen.  

 
Zonder hoofdelijke stemming besluit het algemeen bestuur in te stemmen met het door 
het dagelijks bestuur aangeboden voorstel tot het vaststellen van de offerteaanvraag 
voor aanbesteding van de accountantscontrole 2018 en volgende jaren. 
 
8. Rondvraag  

 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

9. Sluiting  
 
Niets meer aan de orde zijnde dankt de voorzitter de leden voor hun aanwezigheid en 
sluit vervolgens het formele gedeelte van de vergadering. Informeel start de themabij-

eenkomst waar de secretaris een presentatie zal geven. 
  
Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant van 18 april 2018. 
 
de secretaris,     de voorzitter, 
 

 
 
 

N. van Mourik     P. Depla  
 
 

Doorlopende acties vanuit algemeen bestuur OMWB 
 

Nr. Datum vergadering Actie Wie 

81. 25 oktober 2017 Verbeteren communicatie SSiB en meenemen re-
sultaten SSiB in Burap 

NvM 

82. 25 oktober 2017 Voortgangsrapportage Huis op Orde bespreken in 
voorjaar 2018 

RvdB 

83. 25 oktober 2017 Afronding arbitragetraject VVGB 
De heer Dujardin geeft namens de drie gemeenten 
aan dat ze voor maart 2018 de zaak wilde afron-

den. Hierbij geeft de heer Dujardin aan de dit he-
laas door de arbiter vertraagd is. Voor de zomer zal 
de arbitrage zaak alsnog afgerond worden. 

NvM 

84. 15 december 2017 Overdracht voorbereidingshandelingen Bor, indien 
nodig, bespreken met gemeentesecretarissen 
Met 11 gemeentesecretarissen worden gesprekken 
ingepland. Deze zullen plaats vinden in april en mei 
2018.  

NvM 

85. 15 december 2017 Modelmandaatbesluit ter besluitvorming voorleggen 
aan de deelnemers 
Het model mandaat besluit is aan alle colleges toe-
gestuurd. Begin april hoopt de OMWB duidelijkheid 
te hebben. Informatievoorziening en informatie-

plicht roepen de meeste vragen op. De komende 

weken wordt dit vervolmaakt.  

NvM 

86. 15 december 2017 Besluitvorming niet-inrichtingsgebonden basistaken 
in vergadering AB van juli 2018 

PD/NvM 

87. 15 december 2017 Bijeenkomst van 2 maart 2018 gebruiken om in te 
gaan op inhoudelijke en financiële gevolgen van 

ontwikkelingen voor de begroting 2019 

NvM 

 


