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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 4 juli 2018 Datum: 30 mei 2018 

Agendapunt: 11 Datum DB-besluit: 13 juni 2018 

Aantal bijlagen: 2   

Onderwerp: Voorstel Beheer Inrichtingenbestand (IB 2.0) 

 

 
 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 
In het recente verleden is er veel energie gestopt in het op orde krijgen van het inrichtingenbe-
stand (IB). Deze updates waren nodig om de vereiste berekeningen te kunnen uitvoeren voor het 
bepalen van de verdeelsleutel voor de deelnemersbijdrage collectieve taken en voor het berekenen  
van de MWB-norm voor het uitvoeren van de inrichtingsgebonden basistaken. 
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden om het beheer op orde te krijgen is al aangekondigd, dat 

een voorstel zou worden ontwikkeld om vast te leggen hoe dit beheer in de toekomst ingevuld zou 
kunnen worden om er voor te zorgen dat het bestand actueel blijft. 
 
Er van uitgaande dat het beheer van het bestand wordt uitgevoerd door de OMWB is in een notitie 
vastgelegd voor welke inrichtingen het beheer in ieder geval zou moeten plaatsvinden (Basistaak+-
bedrijven). Aan de notitie is facultatief ook nog een berekening toegevoegd van de kosten als het 
beheer zou worden uitgebreid met beheerswerkzaamheden voor “Niet-basistaak bedrijven”. 

 

De kosten voor het beheer van de basistaak+-bedrijven worden geraamd op € 200.000,--. De helft 
van deze kosten neemt de OMWB van haar rekening. De andere helft wordt in rekening gebracht 
bij de deelnemers op basis van een verdeelsleutel van het aantal inrichtingen en een wegingsfactor 
voor het muteren van gegevens per categorie inrichting. In de bij dit voorstel gevoegde notitie is 
de verdeelsleutel en zijn de wegingsfactoren verder uitgewerkt. De kosten voor het beheer van het 
inrichtingenbestand wordt als verhoging van de bijdrage voor de uitvoering van collectieve taken 

bij de deelnemers in rekening gebracht. 
 
Het uitvoeren van het beheer van de “Niet-basistaak bedrijven” kan facultatief worden afgenomen 
door de deelnemers die daar belangstelling voor hebben. In de notitie is ook voor deze categorie 
vastgelegd wat de kosten van het beheer zijn. 
 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 

Voorgesteld wordt: 
a. Er mee in te stemmen, dat het beheer van het Inrichtingenbestand wordt uitgevoerd door de 

OMWB; 

b. Er mee in te stemmen, dat de kosten voor het beheer ter grootte van € 200.000,-- voor de helft  
voor rekening komen van de OMWB en voor de helft voor rekening van de gemeentelijke deel-
nemers. De provincie betaalt het beheer via het werkprogramma; 

c. In  te stemmen met de in de bij dit voorstel behorende notitie opgenomen verdeelsleutel van de 
kosten, die bij de deelnemers in rekening worden gebracht; 

d. De beheerkosten voor de deelnemers in rekening te brengen bij de deelnemers door het verho-
gen van de bijdrage voor collectieve  taken met € 100.000,-- en de beheerkosten voor de 

OMWB, eveneens 100.000 euro, ten laste te brengen van de reguliere exploitatiebegroting in 
casu daarvoor een deel van de beschikbare vacatureruimte binnen de dienst aan te wenden; 

e. De beheerkosten als “verplichte” bijdrage uitsluitend in rekening te brengen voor het beheer 
van de basistaak+-bedrijven en de deelnemers facultatief in de gelegenheid te stellen om ook 

het beheer van de “niet-basistaak”-bedrijven centraal onder te brengen bij de OMWB.  
 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
De aanleiding voor dit voorstel is gelegen in het feit, dat in het recente verleden veel inzet is ge-
pleegd om het beheer van het inrichtingenbestand op orde te krijgen en dat een actueel bestand 
van cruciaal belang is voor het uitvoeren van de aan de OMWB opgedragen taken, zodat het maken 

van afspraken over het toekomstig beheer noodzakelijk is. 
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WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 
Het doel van het voorstel is om door middel van beheersafspraken het inrichtingenbestand dat 
recent up to date is gemaakt up to date te houden voor de toekomst, zodat zowel de OMWB als de 

deelnemers optimaal gebruik kunnen maken van een actueel inrichtingenbestand. 
 

WAT IS ER GEDAAN? 

 
Op 19 januari 2018 is in het Ambtelijk Overleg een presentatie gegeven over de werkzaamheden 

die zijn uitgevoerd om het inrichtingenbestand actueel te krijgen en hoe dit bestand in de toekomst 
beheerd zou kunnen worden. 
Om deze gedachten verder uit te werken werd een werkgroep Gegevensbeheer in het leven geroe-
pen, bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemers van de OMWB en een drietal medewer-
kers van de OMWB. 
 

De werkgroep is aan de slag gegaan om een viertal scenario’s uit te werken. Deze scenario’s wer-
den door de werkgroep gepresenteerd aan het Ambtelijk Overleg op 6 maart 2018. 
Het Ambtelijk Overleg heeft tijdens die bijeenkomst de werkgroep groen licht gegeven om een 
uitwerkingsvoorstel voor te bereiden, waarin het beheer gecentraliseerd zou worden en zou worden 
uitgevoerd door de OMWB. Het beheer zou zich in het uitwerkingsvoorstel moeten gaan richten op 
het beheer van de wettelijke basistaken (B2 t/m D1), uitgebreid met garagebedrijven (B1), tank-
stations (B1) en vuurwerkverkooppunten. 

Dit geheel van inrichtingen kreeg de benaming: Basistaak+-bedrijven. 

 
Om een volledig beeld te krijgen van de wensen en verwachtingen van de deelnemers als het gaat 
om het beheer van het inrichtingenbestand werd onder de deelnemers een enquête gehouden. 
Uit die enquête bleek onder andere, dat 17 van de 23 gemeenten (de Altena-gemeenten en de 
ABG-gemeenten zijn als twee gemeenten beschouwd) overwogen om het centrale beheer niet te 
beperken tot de Basistaak+-inrichtingen, maar ook te laten gelden voor de “niet-basistaak bedrij-

ven”. Ook kwam in de enquête naar voren, dat de deelnemers veel waarde hechten aan de toe-
gankelijkheid van het bestand. 
Op basis van de conclusies die 6 maart 2018 door het Ambtelijk Overleg werden getrokken en de 
resultaten van de enquête is de werkgroep verder gegaan met de uitwerking en is het beheervoor-
stel uitgewerkt. Het uiteindelijk resultaat is als bijlage bij dit voorstel gevoegd. 
 

De notitie waarin het voorstel is uitgewerkt, gaat er van uit, dat de kosten voor het beheer van het 
inrichtingenbestand voor de basistaak+-bedrijven worden geraamd op € 200.000,-- per jaar. De 

OMWB heeft kenbaar gemaakt, dat de helft van deze kosten voor rekening van de OMWB komen 
en dat de andere helft voor rekening van de deelnemers. 
Om de verdeling van de kosten over de deelnemers op evenwichtige wijze te laten plaatsvinden 
heeft de werkgroep een verdeelsleutel ontwikkeld, enerzijds gebaseerd op het aantal inrichtingen 
en anderzijds op een factor, waarbij de te registreren gegevens per categorie bedrijven wordt ge-

wogen. Bij die weging wordt er van uit gegaan, dat zwaardere bedrijven (bijvoorbeeld de D1-
inrichtingen) meer registratietijd vragen dan de lichtere bedrijven (bijvoorbeeld de B2-bedrijven). 
 
Op deze wijze is een verdeling per deelnemer tot stand gekomen. 
In de notitie wordt er van uit gegaan dat de te betalen bijdrage van € 100.000,-- betaalbaar wordt 
gesteld door de bijdrage voor de uitvoering van collectieve taken met eenzelfde bedrag te verho-
gen. 

 
De verplichte bijdrage geldt dus uitsluitend voor het beheer van de basistaak+-bedrijven. Deelne-

mers die ook gebruik willen maken van de mogelijkheid om ook het beheer van “niet-basistaak” 
bedrijven onder te brengen bij de OMWB kunnen daarover aanvullende afspraken met de OMWB. 
 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
Er zijn financiële gevolgen verbonden aan dit voorstel. De bijdrage voor het uitvoeren van collec-
tieve taken wordt jaarlijks met een bedrag van € 100.000,-- verhoogd. De verdeling van deze bij-
drage vindt plaats op basis van de verdeelsleutel zoals die in de notitie is opgenomen.  
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Begrotingswijziging bijgevoegd?  ja; X nee; 

 

 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 
Nadat uw bestuur heeft ingestemd met dit voorstel zal het beheer ter hand worden genomen om te 
voorkomen, dat de actualiteitswaarde van het bestand verloren gaat. Met de deelnemers zullen 

nadere afspraken worden gemaakt over het beheer en de toegankelijkheid van het bestand. Ook 
zullen afspraken worden gemaakt over het beheer van “Niet-basistaak”-bedrijven als deelnemers 
daaraan behoefte hebben. 
 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 
Het voorstel is in overleg met een vertegenwoordiging vanuit de deelnemers tot stand gekomen. 
Ook in het vervolgtraject zal daar waar nodig de werkgroep worden geconsulteerd.  
 

BIJLAGEN 

 
Bijlage 1 : Notitie “Uitwerking beheer inrichtingenbestand” 
Bijalge 2 : Bijlage 3: Opzet gegevensregistratie 


