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Ten behoeve van het AB van juli aanstaande zijn onderstaande uitgangspunten uitgewerkt voor de 

programmering vanaf 1-1-2019.  

 

Deze uitgangspunten zijn in twee sessies besproken met een ambtelijke werkgroep. 

 

Algemene uitgangspunten programmering OMWB 

Bij de invoering van de MWB-norm per 1-1-2019 zoals is besloten in het AB van december 2017, behoort ook 

een herijking van de opzet van de programmering. 

 

De MWB-norm leidt tot een andere opzet van de financiering. Nu de financiering leidt tot een hoeveelheid 

uren, moet ook worden gekeken hoe het meeste rendement kan worden gehaald uit die uren.  

 

Voor de programmering kunnen de volgende uitgangspunten worden besproken/nader worden uitgewerkt: 

 

1. De programmering (en ook verantwoording) voldoet aan de wettelijke randvoorwaarden zoals 

beschreven in de BOR. 

2. De programmering wordt onderscheiden in een wettelijk basistakenpakket (inrichtingsgebonden 

taken en niet-inrichtingsgebonden taken) en in een niet-wettelijk basistakenpakket (verzoektaken) 

3. De uitgangspunten en de randvoorwaarden voor de programmering, waaraan de deelnemers zijn 

gebonden bij het vaststellen van het werkprogramma worden door het bestuur vastgesteld. Daar 

waar mogelijk wordt gezorgd voor een meerjarige doorkijk van de op te stellen programmering. 

4. De programmering biedt de basis voor de verantwoording.  

5. De programmering van de wettelijke basistaken geschiedt op basis van de uren en de producten die 

voortkomen uit de MWB-norm. 

6. De MWB-norm is daarbij het minimale aanvaardbare minimum, waartoe deelnemers zich in maximaal 

vier jaren naar toe bewegen (in stapjes van 25% per jaar). 

7. Deelnemers kunnen vanzelfsprekend een hogere eigen ambitie hebben.  

8. Taken die voortkomen uit een hoger ambitieniveau dan in de MWB-norm zijn onderdeel van het 

wettelijk basistakenpakket. 

9. De programmering van de niet-inrichtingsgebonden wettelijke taken (NIG-taken) geschiedt op basis 

van afzonderlijke bestuurlijke besluitvorming. 

10. De programmering van hercontroles, repressieve handhaving en de vergunningverlening geschiedt 

op basis van de MWB-norm als opslag van de uren controles en geldt als een beschikbaar aantal 

uren. Dat wil zeggen dat er een aantal uren per deelnemer wordt gepland/wordt gereserveerd. 
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11. De programmering wordt opgezet aan de hand van het gemeentelijke beleid alsmede een analyse 

van de OMWB op basis van een risicogerichte benadering (in een latere fase eventueel aangevuld 

met het naleefgedrag).  

12. Uit die risicogerichte benadering wordt door de OMWB een advies uitgebracht aan de gemeenten 

over de programmering van de taken.  

13. Uit die risicogerichte benadering wordt tevens in gezamenlijkheid een aantal thema’s/branches 

bepaald, die in een vastgesteld jaar voor alle deelnemers worden uitgevoerd, waarbij per deelnemer 

de omvang van de in te zetten uren wordt afgeleid van de lokale situatie/inrichtingen in die 

gemeente waar de aanpak voor geldt.  

14. Thema’s/branches worden meerjarig gepland, zodat daar bij de individuele programmering van 

deelnemers van het komende jaar rekening mee kan worden gehouden. 

15. Voor de provincie wordt een separaat programma gemaakt op basis van haar eigen ambities en 

wensen. 

16. De programmering van verzoektaken geschiedt op basis van een advies van de OMWB op basis van 

ervaringen van eerdere jaren. 

17. De programmering van verzoektaken wordt op basis van tussenrapportage in de zomer (stand 1/7) 

alleen uiterlijk op 1/9 aangepast. 

18. De programmering van verzoektaken vindt plaats op basis van heldere communicatie en gesprekken. 

Hiertoe behoort het voorkomen van verdringingseffecten op de basistaken door inhoudelijke en 

(financiële) consequenties af te wegen en eventueel over te gaan op maatwerk. 

 

 


