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Voorstel algemeen bestuur 

 

Datum vergadering: 12 december 2018 Datum: 9 november 2018 

Agendapunt:  Datum DB-besluit: 21 november 2018 

Aantal bijlagen: 1   

Onderwerp: Voorstel vaststelling Programma Collectieve Taken 2019 

 

 
 

SAMENVATTING VOORSTEL 

 
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant kent in 2019 drie programma’s. Naast de program-
ma’s voor basistaken (P1) en verzoektaken (P2) is het Programma Collectieve Taken 2019 (PCT 
2019) opgesteld, dat ter vaststelling wordt aangeboden.  
 
Op 12 oktober 2018 heeft het Algemeen Bestuur het gemeenschappelijk uitvoeringskader (GUK) 

vastgesteld voor de regio Midden- en West-Brabant. Het GUK is onder andere in dit PCT 2019 con-
creet uitgewerkt. Eerder is door het AB bepaald wat onder de collectieve taken wordt verstaan en 
wat daartoe gerekend mag worden.  
Het hoofddoel van het PCT 2019 is het faciliteren van een effectieve, efficiënte en kwalitatieve uit-
voering van de taken van de Omgevingsdienst. Vanuit de collectieve taak worden thema’s met een 
collectief karaker inhoud en vorm gegeven en door de OMWB georganiseerd. Collectieve taken 
betreft taken en werkzaamheden die noodzakelijk en van belang zijn voor alle deelnemers in de 

OMWB. De collectieve taken bevatten geen uitvoeringscapaciteit voor de VTH-taken.  

 
In het programma 2019 wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en projectmatige activitei-
ten. Naast de geselecteerde onderwerpen maken ook de klachtendienst en crisisorganisatie deel uit 
van de collectieve taken. Dit onderdeel van de OMWB vervult een essentiële functie binnen de re-
gio.  
 

Bij de voorbereiding van het PCT 2019 is invulling gegeven aan de wens van het Ambtelijk Overleg 
(AO) om actief betrokken te zijn bij het opstellen van het programma. De OMWB heeft dit opge-
pakt door het programma voor 2019 op te stellen in een werkgroep, bestaande uit vertegenwoor-
digers van de gemeenten en medewerkers van de OMWB. 
 
Deze werkwijze heeft geresulteerd in een zorgvuldig afgewogen en breed gedragen Programma 

Collectieve Taken 2019.  
Daarbij is geconstateerd dat het voor de periode na 2019 gewenst is om in 2019 een nieuwe om-

gevingsanalyse uit te voeren om een actueel inzicht te verkrijgen in de maatschappelijke uitdagin-
gen en bestuurlijke speerpunten in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving. Hiervoor is in het 
PCT 2019 budget opgenomen. 
 
 

VOORGESTELDE BESLISSING 

 
1. In te stemmen met het Programma Collectieve Taken 2019.  

 
 

WAT IS DE AANLEIDING? 

 
Omgevingsdiensten zijn opgericht met als doel een effectieve, efficiënte en kwalitatief hoogwaardi-
ge uitvoering van de VTH-taken binnen het omgevingsrecht te bewerkstelligen en daarbij samen te 

werken met partners. Hiermee is tevens een belangrijk doel van de collectieve taak geduid. Name-
lijk het faciliteren van een effectieve, efficiënte en kwalitatieve uitvoering van de taken (uit de pro-
gramma’s P1 en P2) van de Omgevingsdienst. Vanuit de collectieve taak wordt gefaciliteerd dat we 
de goede dingen doen én die dingen goed doen. 
 
Door het Algemeen Bestuur van de OMWB is eerder bestuurlijk bepaald wat onder collectieve taken 
wordt verstaan en wat daartoe gerekend mag worden. Dat is het uitgangspunt voor het program-

ma voor 2019. 
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Voor het opstellen van het Programma Collectieve Taken 2019 zijn de volgende uitgangspunten 
gehanteerd: 
1. De taken hebben direct profijt voor alle deelnemers; 

2. Er wordt rekening gehouden met de 3 prioriteiten die door het Bestuurlijk Platform Omgevings-
recht (BPO) zijn vastgesteld, te weten, veehouderij, drugsafval en risicorelevante bedrijven.  

3. Er wordt expliciet rekening gehouden met de opgaven in het kader van openbare orde en vei-
ligheid, in casu milieucriminaliteit in relatie tot drugsaanpak en ondermijning. 

4. Het programma dient aan te sluiten op de Programma’s 1 en 2 zodat de beoogde effectieve en 
efficiënte uitvoering van de VTH-taken door het Programma Collectieve Taken ook daadwerke-
lijk wordt versterkt; 

5. Het programma komt tot stand met een actieve betrokkenheid en inbreng van onze deelne-
mers. 

 
Belangrijke actuele speerpunten voor het programma 2019 zijn: 
 De voortzetting van de ontwikkeling van informatie gestuurd en risico gericht werken en data-

beheer. Databeheer en –analyse moet het informatie gestuurd werken mogelijk maken en le-

vert daarmee een belangrijke bijdrage aan een meer programmatische en bedrijfsmatige ma-
nier van werken. Dit zal leiden tot een grotere effectiviteit en efficiency bij de uitvoering van 
onze taken. 

 Versterking van de ketenaanpak. Door alle schakels van een keten te beschouwen wordt ke-
tenspecifieke informatie verkregen waarmee vervolgens handhavend kan worden opgetreden. 
Evenals in 2018 zijn in het Programma collectieve Taken 2019 activiteiten opgenomen die ge-
richt zijn op het verzamelen van informatie en het organiseren van toezicht en handhaving. De 

uitvoering van ketentoezicht is in Programma 1 opgenomen. 
 Branchegericht werken en ontwikkeling brancheplannen. De branchegerichte aanpak is er op 

gericht om branchespecifieke risico’s in beeld te brengen en de risicogerichte controles bij die 

branche daarop af te stemmen. 
 Omgevingswet. Veel aandacht zal in 2019 uitgaan naar de voorbereiding op de komst van de 

Omgevingswet.   
 Advies nieuwe wet- en regelgeving. De gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de werkgroep 

hebben extra aandacht gevraagd voor een pro-actieve rol van de OMWB bij het volgen van 
nieuwe wet- en regelgeving en voor de advisering over de gevolgen hiervan voor de gemeen-
ten. 

 Uitvoeren Omgevingsanalyse. Als basis voor een meerjaren Programma Collectieve Taken van-
af 2020 wordt in 2019 een Omgevingsanalyse uitgevoerd. Deze zal een actueel inzicht geven in 
de maatschappelijke uitdagingen en bestuurlijke speerpunten in relatie tot de kwaliteit van de 

leefomgeving. 
 
Naast de geselecteerde onderwerpen maken ook de klachtendienst en crisisorganisatie deel uit van 
de collectieve taken. Dit onderdeel van de OMWB vervult een essentiële functie binnen de regio.  

 
Ook het beheer van het inrichtingenbestand en het project Samen Sterk in Brabant (SSIB) zijn 
onderdeel van het Programma. 

 
 

WAT WILLEN WE BEREIKEN? 

 

Samen met de deelnemers, opdrachtgevers en samenwerkingspartners maken wij ons ook in 2019 
sterk voor milieu en duurzaamheid in onze regio MWB. Voor programma 3, de collectieve taken, 
doen wij dit vanuit een gedeelde visie en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
 

WAT IS ER GEDAAN? 

 

In 2016 is een omgevingsanalyse uitgevoerd als basis voor het toen op te stellen Programma Col-
lectieve taken. Deze is in 2018 op hoofdlijnen geactualiseerd.  
Daarnaast zijn de provinciebrede (BPO-) speerpunten voor 2019 benoemd die eveneens onderdeel 
uitmaken van de collectieve taak. Andere aandachtspunten voor het Programma Collectieve Taken 

waren de aankomende nieuwe wet- en regelgeving en de noodzaak tot innovatie. Daarmee teken-
den de contouren van het nieuwe programma zich af.  
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Uit de dialoog met de deelnemers in het Ambtelijk Overleg (AO) kwam naar voren dat de deelne-
mers behoefte hebben aan actievere betrokkenheid bij het opstellen van het programma voor 
2019. De OMWB heeft dit opgepakt door het programma voor 2019 op te stellen in een werkgroep, 

bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeenten en medewerkers van de OMWB. 
Tijdens 3 bijeenkomsten zijn de mogelijke onderdelen van het programma besproken. Aan de hand 
van een aantal criteria zijn gezamenlijk de prioriteiten bepaald. Tevens zijn per activiteit de doel-
stelling en het beoogde resultaat bepaald en zijn de hiervoor benodigde budgetten geraamd. 
Deze werkwijze heeft geresulteerd in een zorgvuldig afgewogen en breed gedragen Programma 
Collectieve Taken 2019.  
 

Er is voor gekozen om het Programma Collectieve Taken compact te houden. Een zeer gedetail-
leerde beschrijving van alle uit te voeren activiteiten en projecten is bewust achterwege gelaten. In 

plaats daarvan is er per activiteit en project een beknopte omschrijving opgenomen.  
 
 

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN? 

 
Voor de uitvoering van het collectieve takenpakket is in de bestuurlijk op 4 juli 2018 vastgestelde 
begroting van de OMWB voor 2019 een budget opgenomen van € 1.780.226,-. Het voorliggende 
programmavoorstel CT 2019 is hierop afgestemd en past binnen dit budget.  
 

Over het SSiB heeft separaat bestuurlijke besluitvorming plaatsgevonden op 25 oktober 2017. Ook 
dat besluit is verwerkt in de op 4 juli 2018 vastgestelde begroting 2019. 
 
Begrotingswijziging bijgevoegd?  ja;   nee; 

 

 

VERVOLGTRAJECT OP BESLUITVORMING? 

 
Het PCT 2019 bestaat uit structurele en projectmatige onderdelen. Na vaststelling van het pro-
gramma zullen voor de projecten projectleiders worden aangewezen. Zij zullen de projectbeschrij-

vingen uitwerken tot projectplannen met een helder plan van aanpak. Vervolgens wordt met in-
gang van 1 januari 2019 gestart met de uitvoering. De projectleiders zijn ook verantwoordelijk 
voor de monitoring van de voortgang en rapportage hierover. 
Een aantal projecten loopt door vanuit 2018. Hiervoor is reeds een projectplan gemaakt. Dit zal zo 
nodig worden geactualiseerd. 
Ook voor de structurele activiteiten wordt een verantwoordelijk medewerker aangewezen die de 
voortgang bewaakt en hierover rapporteert. 

 
Omdat een deel van de activiteiten een continu karakter heeft, wordt in 2019 een meerjarenpro-

gramma opgesteld voor de periode 2020-2022. Dat Programma wordt mede gebaseerd op de om-
gevingsanalyse die in 2019 wordt uitgevoerd. De wens is om samen met de (huidige) werkgroep 
het  meerjarenprogramma op te stellen. Het meerjarenprogramma voor de periode van 2020-2022 
wordt in oktober 2019 in concept aangeboden aan AO, DB en AB zodat alle voorbereidende werk-
zaamheden ruim voor januari 2020 zijn afgerond. 

 
 

INSPRAAK EN COMMUNICATIE 

 

De werkgroep met een vertegenwoordiging van gemeenten wordt in 2019 in stand gehouden om 
de uitvoering te begeleiden en het Programma Collectieve Taken 2020-2022 voor te bereiden. 
 
De voortgang van de uitvoering van het PCT 2019 wordt twee keer per jaar gerapporteerd in het 
ambtelijk Overleg. Tevens wordt de voortgang twee keer per jaar beschreven in de bestuursrap-

portages 2019. 
 

 

BIJLAGEN 

 
Bijlage 1 : Programma Collectieve taken 2019 


