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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 4 juli 2018 Datum: 29 mei 2018 

Agendapunt: 09 Datum DB-besluit: 13 juni 2018 

Aantal bijlagen: 1   

Onderwerp: Voorstel Programmering MWB-norm 

 

 
 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 
Op 15 december 2017 werd door uw bestuur de MWB-norm vastgesteld als basis voor het financie-
ren van de uitvoering van de inrichtingsgebonden VTH-taken. In het voorstel, waarin de MWB-
norm als financieringsbasis werd voorgelegd werd in het vervolgtraject bepaald, dat “door de 
dienst een voorstel moest worden uitgewerkt dat moet leiden tot een meer risicogerichte benade-
ring in de uitvoering van de wettelijke basistaken (AB van juli 2018)”. Het bij agendapunt 8. be-

handelde voorstel omtrent het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader en dit voorstel, waarin de uit-
gangspunten voor het programmeren en verantwoorden van de werkzaamheden voor 2019 aan de 
orde komen hebben tot doel aan dat vervolgtraject invulling te geven. 
 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 
Voorgesteld wordt: 
a. in te stemmen met de “Uitgangspunten Programmering op basis van risicogericht werken van 

de OMWB vanaf 2019” –zie de bijgevoegde notitie van SeinstravandeLaar d.d. 7 juni 2018- in 
de relatie tussen opdrachtgevers en opdrachtnemer; 

b. deze uitgangspunten, als deze door het algemeen bestuur worden vastgesteld, als basis te 
hanteren voor het opstellen van de werkplannen 2019; 

c. kennis te nemen van het feit dat het Ambtelijk Overleg op 7 juni 2018 met betrekking tot deze 
uitgangspunten positief heeft geadviseerd; 

d. de huidige gecombineerde ambtelijke werkgroep opdracht te geven de uitgangspunten concreet 
uit te werken; 

e. de directeur van de OMWB op te dragen met inachtneming van de uitgangspunten voor de pro-
grammering een voorstel aan het bestuur voor te leggen over: 

 de wijze en opzet van verantwoording (die gebaseerd is op c.q. afgeleid is van de pro-
grammering); 

 de wijze van de verrekenings-/afrekenmethodiek tussen opdrachtgevers en opdrachtne-
mers na afloop van het jaar. 

 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
Op 15 december 2017 werd door uw bestuur de MWB-norm vastgesteld. Door middel van die norm 
werd de financiering van de uitvoering van de inrichtingsgebonden VTH-taken door de OMWB vast-
gelegd. Bij het bepalen van die norm is gezocht naar een methodiek om een risicogerichte benade-
ring van de uitvoering te vertalen in een evenwichtige financieringsbasis. 

Het vastleggen van de financiering impliceerde nog niet dat ook vanaf dat moment direct invulling 
kon worden gegeven aan een risicogerichte uitvoering. In het voorstel, dat op 15 december 2017 
werd besproken werd aangekondigd, dat in juli 2018 een voorstel zou worden gedaan om die risi-
cogerichte benadering tot stand te brengen. 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 

Het doel van het voorstel is om zoals in de vorige paragraaf uiteengezet invulling te geven aan een 
risicogerichte benadering in de uitvoering van de wettelijke basistaken door de OMWB. 
 

WAT IS ER GEDAAN? 

 
Deze toezegging is uitgewerkt en wel op de volgende wijze: 
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a. intern is met gebruikmaking van de kennis en ervaring van andere diensten een Gemeen-
schappelijk Uitvoeringskader ontwikkeld op basis van een uitgevoerde Omgevingsanalyse en 
een Risicoanalyse van de uit te voeren VTH-taken; 

b. aan Bureau SeinstravandeLaar, die ook ondersteuning heeft  geleverd bij het opstellen van de 

MWB-norm,  is opdracht gegeven om op basis van de kennis en ervaring van dit bureau bij an-
dere diensten uitgangspunten te formuleren voor het programmeren van de werkzaamheden in 
de relatie tussen de opdrachtgevers en de OMWB. 

 
Het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader is bij het vorige agendapunt aan de orde geweest. 
Het traject om te komen tot de uitgangspunten voor het programmeren van de werkzaamheden is 
in het voorjaar van 2018 uitgevoerd en heeft geleid tot een set met uitgangspunten, die extern zijn 

besproken met een ambtelijke werkgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging vanuit de deel-
nemers. 

Het uiteindelijk resultaat is vastgelegd in de bij dit voorstel gevoegde brief van SeinstravandeLaar 
van 7 juni 2018. 
 
Op 7 juni 2018 zijn de uitgangspunten aan de orde gesteld in het Ambtelijk Overleg.  

Het Ambtelijk Overleg heeft de voorgestelde uitgangspunten onderschreven. 
De bestaande gecombineerde ambtelijke werkgroep zal na instemming door uw bestuur de uit-
gangspunten concreet uitwerken. 
De directeur zal, eveneens in overleg met deze werkgroep, naast de uitwerking van het program-
meren ook de volgende punten successievelijk uitwerken: 
a. de wijze en opzet van verantwoording, die gebaseerd is op c.q. afgeleid is van de programme-

ring; 

b. de wijze van de verrekenings-/afrekenmethodiek, in de relatie tussen opdrachtgevers en op-
drachtnemer, aan het einde van ieder kalenderjaar. 

 

De gezamenlijke inspanning is om de uitgangspunten voor het programmeren (en plannen) van 
taken en werkzaamheden, die door de OMWB worden uitgevoerd spoedig na het zomerreces van  
2018 uitgewerkt te hebben, zodat deze uitgangspunten de basis kunnen vormen voor de op te 
stellen werkplannen 2019. Er wordt naar gestreefd om deze werkplannen op 1 november 2018 in 

concept gereed te hebben. 
 
Bij het uitwerken van de uitgangspunten voor het programmeren vormt een risicogerichte benade-
ring en aanpak het vertrekpunt. 
De risicomatrix zoals ODBN en ODZOB die ook gebruiken wordt een aanvaardbare methodiek ge-
vonden. 

Deze zal nu voor Midden- en West-Brabant nader worden uitgewerkt en te zijner tijd aan het Amb-
telijk Overleg worden voorgelegd/besproken. Bij het uitwerken daarvan staat de inhoudelijke be-
nadering bij risicogericht werken voorop. 
 

De leden van het Ambtelijk Overleg wijzen er nadrukkelijk op dat dan te zijner tijd aandacht moet 
worden gegeven aan de relatie tussen geld en inhoud. Bedoeld wordt de relatie tussen enerzijds de 
verplichte financiële bijdrage aan de OMWB en anderzijds de inzet/producten/prestaties. Er moet in 

de verantwoording evenwicht worden bereikt tussen beide componenten. 
Als suggestie wordt meegegeven dat het verstandig is de uitwerking van de risicomatrix (waarin 
een branchegerichte aanpak essentieel is) fasegewijs vorm te geven en volledig uit te werken en te 
implementeren in een perspectief van enkele jaren. 
 
Met inachtneming van bovenstaande afspraken en suggesties gaat de huidige combi-werkgroep, 
als uw bestuur met deze suggesties instemt, graag aan de slag met de uitwerking daarvan. 

 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
Er zijn geen financiële gevolgen verbonden aan dit voorstel. Zoals bekend zijn de financiële gevol-

gen vertaald in de MWB-norm die op 15 december 2017 is vastgesteld. De uitwerking van dit voor-
stel zal alleen worden gebruikt als hulpmiddel bij het programmeren en verantwoorden van de 
werkzaamheden door de OMWB. 
 
Begrotingswijziging bijgevoegd?  ja; X nee; 
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VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 
De uitgangspunten en de verdere uitwerking daarvan zullen worden gebruikt bij het programmeren 
en verantwoorden van de werkzaamheden ten behoeve van de werkprogramma’s 2019 in de twee-
de helft van 2018.  
 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 
Het voorstel is in overleg met een vertegenwoordiging vanuit de deelnemers tot stand gekomen. 
Ook het vervolgtraject, dat moet leiden tot heldere uitgangspunten voor de programmering en 
verantwoording van de werkprogramma’s voor 2019 zal in overleg met de deelnemers worden 
uitgevoerd.  

 

BIJLAGEN 

 
Bijlage 1: Brief SeinstravandeLaar d.d. 7 juni 2018 Uitgangspunten programmeren MWB-

norm; 


