
  

 

*OMWB932595* 

VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR 

VAN DE OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT 
 
Datum 1 juli 2020 

Tijd 10:00 - 12:00 uur 

Locatie Gemeente Oosterhout 

  

Aanwezig  

Gemeente Breda:  De heer P. Depla (voorzitter) 

Gemeente Altena:  De heer R. van Vugt 

Gemeente Bergen op Zoom: De heer B. Jacobs 

Gemeente Dongen:  De heer R. Jansen 

Gemeente Drimmelen:  De heer G. de Kok 

Gemeente Etten-Leur:  De heer K. van Aert 

Gemeente Geertruidenberg: De heer M. Hofkens 

Gemeente Gilze en Rijen: Mevrouw A. Zwarts 

Gemeente Goirle:  Mevrouw L. Franssen 

Gemeente Halderberge: De heer H. Wierikx 

Gemeente Heusden:  Mevrouw W. van Hees 

Gemeente Hilvarenbeek: De heer T. van de Loo 

Gemeente Loon op Zand: Mevrouw J. van Aart 

Gemeente Moerdijk:  De heer J. Klijs 

Gemeente Oisterwijk:  De heer E. ten Brink 

Gemeente Oosterhout:  De heer M. Buijs 

Gemeente Roosendaal:  Mevrouw I. Raaijmakers 

Gemeente Rucphen:  De heer R. Lazeroms 

Gemeente Steenbergen: De heer R. van den Belt 

Gemeente Tilburg:  De heer T. Weterings 

Gemeente Waalwijk:  De heer E. Daandels 

Gemeente Woensdrecht: De heer J. van Agtmaal 

Gemeente Zundert:  De heer P. Kok 

Provincie Noord-Brabant: De heer P. Smit 

OMWB:   De heer N. van Mourik (secretaris) 

OMWB: Mevrouw Y. Fens (verslaglegging). 

 

Afwezig: 

Gemeente Alphen-Chaam: De heer E. Wilmsen 

Gemeente Baarle-Nassau: De heer H. van Tilborg 

 

  

 
1 

 
Opening van de vergadering 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Hij spreekt de dank uit aan de gemeente Oosterhout die het mogelijk heeft gemaakt 

om dit overleg weer fysiek te laten plaatsen, met inachtneming van de 1,5 meter 

afstand. Tevens spreekt de voorzitter zijn dank uit aan de medewerkers van de 

OMWB die in deze moeilijke periode van de Coronacrisis hun werkzaamheden 
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ondanks alle beperkingen zoveel mogelijk zijn blijven uitvoeren. 

 

Er zijn berichten van verhindering van de heer Van Tilborg (Baarle-Nassau) en de 

heer Wilmsen (Alphen-Chaam). 

Er zijn drie nieuwe leden van het algemeen bestuur aanwezig en zij stellen zich kort 

voor. De heer P. Smit is aanwezig als gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, 

mevrouw Franssen namens de gemeente Goirle en de heer Ten Brink namens de 

gemeente Oisterwijk. 
 

2 

 
Verslag van de vorige vergadering 
Het verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van 4 december 2019 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

De heer Van Vught (gemeente Altena) vraagt naar de evaluatie SSiB. Het 

jaarverslag SSiB staat op de agenda en deze vraag zal daar besproken worden. 

Het actiepunt Evaluatie Omgevingsanalyse en risico-matrix komt in dit najaar terug. 

De Evaluatie van het Programma collectieve taken (programma 3) staat nu op de 

agenda en kan dus van de actielijst af. Overigens zal volgend jaar een volledige 

evaluatie plaatsvinden van de MWB-norm met daarbij de programma's 1, 2, 3 en 4. 
 

3 

 
Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 
 

4 

 
Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. 
 

5 

 
Jaarverslag SSiB 
Het voorstel Jaarverslag SSiB wordt aangenomen. Punt 3 van het voorstel (de 

registratie aanpassen zodat beter inzichtelijk is welke activiteiten in onze regio 

plaatsvinden) heeft de uitdrukkelijke instemming. Daarmee is de vraag van de heer 

Vught ook beantwoord, want de wens is inzichtelijk te hebben wat SSiB betekent 

voor de gemeente Altena. Nog steeds geldt dat er geen overzicht per gemeente 

gegeven kan worden, aangezien de activiteiten niet stoppen bij de gemeentegrens. 
 

6 

 
Jaarrekening 2019 
De heer Jansen licht, als voorzitter van de auditcommissie, de bevindingen van deze 

commissie toe. De auditcommissie heeft kennis genomen van de jaarstukken 2019. 

De uitkomst van de controle door de accountant is dat de jaarrekening een getrouw 

beeld geeft. Tevens is er een goedkeurend oordeel ten aanzien van de 

rechtmatigheid verstrekt. De accountant bevestigt daarnaast dat de 

controleverschillen niet de afgesproken tolerantie overschrijden. Er zijn duidelijke 

verbeteringen geboekt met name bij de aanbestedingsanalyse en de 

omzetverantwoording. De commissie spreekt de waardering uit aan de medewerkers 

van de OMWB voor de geboekte verbeteringen en de goede samenwerking met de 

auditcommissie en de accountant. Ook de heer Buijs namens de gemeente 

Oosterhout spreekt zijn complimenten uit. Agendapunt 6 is hiermee geaccordeerd, 

inclusief het voorstel over de resultaatbestemming. 
 

7 

 
Begroting 2021 
Bij dit agendapunt is een overzicht van alle zienswijzen opgenomen, zodat 

inzichtelijk is welke zienswijzen een andere deelnemer heeft ingediend. Elke 

deelnemer ontvangt een individuele reactie van de OMWB op de zienswijzen.  

 

De directeur geeft een toelichting op de bespreking van de begroting in het 

Ambtelijk Overleg. Er was veel waardering voor de openheid en transparantie in de 

begroting. Ook is men tevreden over de toezegging dat de OMWB een onderzoek 

gaat uitvoeren naar de kostenefficiency. Meerdere deelnemers hebben erop 
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aangedrongen te besparen zonder dat de productie of de kwaliteit eronder lijdt. Dit 

betekent dat er gekeken moet worden naar de kosteneffectiviteit en efficiency. We 

kunnen ook leren van deze Coronatijd waarbij er meer digitaal wordt gewerkt, 

alsmede de aangepaste werkwijze in het proces van de zorgvuldige veehouderij. De 

provincie vraagt ook te kijken naar efficiency die is te behalen door samenwerking 

tussen de drie omgevingsdiensten in Brabant. 

 

Bij de bespreking van de begroting in de raden zijn er vaak toelichtende of 

uitvoeringsvragen. De voorzitter benadrukt dat de directeur van de OMWB graag 

bereid is bij de raadsbespreking aanwezig te zijn om deze vragen te beantwoorden. 

 

De nota Verbonden Partijen die door gemeenten in West-Brabant wordt gehanteerd 

is niet van toepassing op de OMWB. Deze nota is immers nooit door dit AB 

overgenomen. Er is bij meerdere deelnemers de wens om daarover in dit AB een 

besluit te nemen en daarmee de discussie over de voorwaarden uit die nota te 

beslechten. De nota wordt op dit moment geëvalueerd. Als de resultaten van deze 

evaluatie beschikbaar zijn, zal het DB met een voorstel hierover komen. 

 

Het efficiencyonderzoek start in de 2e helft van dit jaar. De resultaten daarvan 

worden, na goedkeuring door het DB, verwerkt in de begroting 2022. De resultaten 

moeten dus in maart 2021 bekend zijn. Als effecten van dit onderzoek reeds in 2021 

zijn te realiseren, worden deze door middel van een begrotingswijziging verwerkt in 

de begroting 2021. Het functioneren van de MWB-norm wordt bij dit onderzoek 

meegenomen. De directeur benadrukt dat de continuïteit en kwaliteit gewaarborgd 

moet blijven. De gemeente Heusden had graag een ambitieuzere planning gezien.  

 

De gemeente Altena geeft aan dat in de stukken staat dat Altena een 

ingroeigemeente is en dat wordt door deze gemeente betwist. Gemeente Loon op 

Zand vraagt het werkprogramma en de begroting meer met elkaar in evenwicht te 

brengen. Gemeente Etten-Leur vraagt het SSiB als verzoektaak op te nemen. De 

voorzitter licht toe dat dat niet mogelijk is. Het is provincie- breed ingesteld en de 

werkzaamheden zijn grensoverschrijdend. Daarom zijn de werkzaamheden niet toe 

te delen aan één gemeente. De begroting is het uitgangspunt voor de 

werkprogramma’s, maar deze worden gedurende het jaar nog steeds aangepast.  

Het AB stelt de begroting vast.  
 

8 

 
Eerste burap 
De directeur geeft een toelichting op de 1e Burap. Deze Burap bestrijkt de eerste 

vier maanden van dit jaar. Dit was een bijzondere periode en we moeten daarom 

voorzichtig zijn met het trekken van conclusies. De Coronacrisis geeft nog veel 

onzekerheid. Gedurende de periode is de productie grotendeels op peil gebleven, 

externe inhuur is on hold gezet, hetgeen een financieel voordeel geeft, maar tegelijk 

een lagere productie. De uitkomst voor dit jaar is geraamd op -0-, maar dat zal 

zeker nog een inspanning vergen. De directeur benadrukt dat, mochten de 

resultaten toch achterblijven er in de risicoparagraaf een ruimte van € 500.000 is 

geraamd voor opvang van de Coronacrisis. Mocht zich dit voordoen dan zal de 

directeur er direct melding van maken en niet wachten tot de 2e Burap van oktober. 

 

Ten aanzien van de taak Geveltoezicht bevestigt de directeur desgevraagd dat dit 

niet zal leiden tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen.  

De heer Weterings spreekt uitdrukkelijk zijn dank uit aan de medewerkers van de 

OMWB, ook vanuit zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio, voor het werk en de 

extra handhavingstaken dat zij de afgelopen periode, onder de moeilijke 

omstandigheden, hebben verricht.  

Agendapunt 8 is geaccordeerd.  
 

9 

 
Verantwoording Programma collectieve taken 2019 
Er zijn geen opmerkingen over de rapportage en verantwoording. Deze wordt voor 

kennisgeving aangenomen. De heer Wierikx (gemeente Halderberge) vraagt naar de 
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toegezegde evaluatie. Deze evaluatie maakt onderdeel uit van de totale evaluatie 

van de mwb-norm die in 2021 zal plaatsvinden. De evaluatie is dus iets 

doorgeschoven om integraal op te pakken. 

 
10 

 
Benoeming leden dagelijks bestuur 
Er zijn de laatste periode nogal wat mutaties geweest in het dagelijks bestuur. Het 

dagelijks bestuur heeft zich beraad over haar taakomvang en wenst door te gaan 

met 5 leden. Daarbij wordt gekeken naar goede spreiding in omvang en regio van de 

deelnemers. Ook is gekeken naar de ervaring bij het werk van de omgevingsdienst 

en de wens om meer diversiteit in het bestuur te brengen. Dit leidt tot het voorstel 

om de heer Smit te benoemen vanuit de provincie en mevrouw Zwarts vanuit Hart 

van Brabant, mede gezien haar ervaring bij de omgevingsdienst en de 

auditcommissie. 

 

De heer Van de Loo ondersteunt het voorstel, maar vraagt wel aandacht voor de 

transparantie van het proces. De voorzitter verduidelijkt dat het nu om tussentijdse 

benoemingen ging waardoor er niet een algemene ronde gemaakt is. Er komt weer 

een nieuwe raadsperiode aan, waarna opnieuw het DB benoemd moet worden. Dan 

zullen de kandidaatstellingen meer in de openheid plaatvinden.  

Het AB stemt in met het voorstel met felicitaties voor de nieuwe DB-leden. 
 

11 

 
Voortgang Taskforce 2.0 transitie veehouderij 
Het stuk wordt ter kennisname aangenomen. De directeur licht nog toe dat in 

december tot het maatregelenpakket is besloten. Met deze rapportage wordt de 

voortgang daarin gemeld. Het nieuwe bestuursakkoord op provinciaal niveau heeft 

geen effect op het maatregelenpakket. Het gaat hier vooral om efficiëntere 

procedures die we ongeacht de uitkomst van het bestuurlijke akkoord toch willen 

invoeren. Wel zijn we in overleg met de provincie waar het gaat over de interim 

verordening, die opnieuw aan de orde wordt gesteld in Provinciale Staten. Dan 

worden o.a. de nieuwe termijnen bekend.  

  

Er was in het Ambtelijk Overleg een vraag over de brief van de provincie waarin 

gemeenten een bijdrage van € 400,- wordt toegezegd voor de uitvoering van het 

maatregelenpakket. Deze bijdrage is voor de aanvullende VTH-taken die resteren ná 

doorvoering van de efficiencymaatregelen en wordt daarom toereikend geacht.  

 

Mevrouw Van Aart (Loon op Zand) refereert aan de vergadering van december 2019. 

Zij was toen kritisch over het voorgelegde besluit en was onaangenaam verrast over 

de hoogte van de bijdrage die vanuit de provincie hiervoor uiteindelijk gegeven 

wordt. Zij is wel positief over het feit dat de agrariërs meer tijd wordt geboden om 

aanpassingen door te voeren en pleit vooral ook voor het ondersteunen van 

innovatieve oplossingen. De gemeente Altena sluit zich aan bij de oproep om 

innovatie een kans te geven. De voorzitter licht nog toe dat de huidige werkwijze 

duurder was geweest en dat het besluit van december dus wel zeker een goed 

besluit was.  

 

12 

 
Rondvraag 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

13 

 
Sluiting 
De voorzitter sluit om 11.15 uur de vergadering. 
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Doorlopende acties vanuit algemeen bestuur OMWB 
 

Nr. Datum vergadering Actie Wie 

97. 12 oktober 2018 Evaluatie Omgevingsanalyse en risico-matrix 

(planning 2e helft 2020) 

NvM 

100. 1 juli 2020 Voorstel met betrekking tot nota Verbonden 

Partijen 

DB 
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