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Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 
 
 

1.  Context  

In 2009 is tussen het Rijk, het IPO en de VNG besloten het stelsel van vergunningver-

lening, toezicht en handhaving te verbeteren door een aantal taken te bundelen in 

Regionale uitvoeringsdiensten ook wel omgevingsdiensten (OD) genoemd. De ver-

plichting tot instelling van een OD is opgenomen in een wijziging van de Wabo.  

De raad van de gemeente Oosterhout heeft daartoe in september 2012 toestemming 

verleend aan het college van burgemeester en wethouders om samen met 26 andere 

gemeenten en de Provincie Noord-Brabant de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (verder: OMWB) aan te gaan. 

Uit het raadsvoorstel dat ten grondslag lag aan dit besluit blijkt dat de gemeente daartoe 

niet alleen overging op grond van deze verplichting, maar ook zelf de mogelijkheden 

onderschreef om langs deze weg tot verbetering van de kwaliteit van vergunning-

verlening, toezicht en handhaving, en in het verlengde daarvan tot een verbetering van 

de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving te komen. Vanuit deze ziens-

wijze heeft de gemeente Oosterhout op constructieve wijze bijgedragen aan de vorming 

van de OMWB en daartoe taken overgedragen met de daarbij behorende middelen.  

 

Op verzoek van de gemeenteraad is door de Rekenkamer evaluerend onderzoek gedaan 

naar de opzet en werking van de zo ontstane relaties tussen de gemeente en de OMWB.  

Alvorens in te gaan op de bevindingen in het onderzoek wordt eerst opgemerkt dat geen 

onderzoek is gedaan naar het functioneren van de OMWB als zodanig. Wel is in het 

onderzoek kennis genomen van de rapportage van De Galangroep van maart 2015 

inzake het functioneren van de OMWB, waaruit kort samengevat blijkt dat: 

- er vooraf onvoldoende duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen gemeenten, met als 

gevolg dat er verschillen van inzicht zijn ontstaan met betrekking tot door de OMWB 

te verrichten taken, de vanuit de gemeenten overgedragen bezetting c.q. de in 

verband daarmee door gemeenten te betalen financiële bijdragen in de bekostiging 

van de OMWB; 

- de bedrijfsvoering bij de OMWB in de onderzochte periode niet op orde was.  

Om tot oplossing van de hierdoor ontstane problematiek te komen heeft het Algemeen 

Bestuur van de OMWB besloten tot uitvoering van het verbetertraject Huis op Orde.  

 

Binnen deze algemene context is in dit onderzoek bezien op welke wijze door de 

gemeente Oosterhout invulling is gegeven aan de relatie met de OMWB. De centrale 

vraag in het onderzoek luidt: In hoeverre leidt de relatie tussen de gemeente Oosterhout 

en de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant tot een doeltreffende en doelmatige 

uitvoering van de voor de gemeente verrichte taken? 

 

 

2. Doelen en randvoorwaarden bij besluit tot deelname aan de OMWB  

De gemeenteraad van Oosterhout heeft op 18 september 2012 toestemming verleend 

aan het college van burgemeester en wethouders om de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR OMWB) aan te gaan. 

De gemeente Oosterhout voerde in de jaren daarvoor een deel van deze taken zelf uit. 

Om de vergunningverlening, toezicht en handhaving op een adequaat niveau uit te 

voeren, werd daarnaast een gedeelte van de werkzaamheden uitbesteed aan de 

Regionale Milieudienst (RMD).  
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In het raadsvoorstel van 24 augustus 2012 is de ambitie geformuleerd dat met de 

oprichting van de OD een verdere verbetering tot stand zou worden gebracht. De 

volgende doelen zijn in het raadsvoorstel genoemd: 

1. een verbetering van de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunning-

verlening, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken); 

2. een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving; 

3. via een groeimodel op 1 januari 2016 een level playing field voor de bedrijven die 

onder het basistakenpakket vallen; 

4. het centraal stellen van het uitsluiten van onaanvaardbaar gedrag 

5. het risicogestuurd zijn van inspecties; 

6. bedrijven met een goed naleefgedrag krijgen minder aandacht dan zogenaamde 

free-riders. 

 

De deelname aan de OMWB betekende tevens dat de gemeente Oosterhout, naast 

opdrachtgever, mede-eigenaar werd.  

De rol van de gemeente als opdrachtgever van de OMWB kreeg invulling door het sluiten 

van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO), jaarlijks uit te werken in een 

werkprogramma. 

Het voeren van regie als mede-eigenaar vond plaats: 

- via de vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van de OMWB; 

- met de mogelijkheid om over iedere begroting of begrotingswijziging een zienswijze 

kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de OMWB. 

 

Binnen het College is de burgemeester verantwoordelijk voor de uitvoering van de VTH-

taken, en daarmee voor de invulling van de opdrachtgeversrol. Daarnaast is de 

burgemeester lid van het Algemeen Bestuur van de OMWB, en geeft deze vanuit dien 

hoofde mede invulling aan de eigenaarsrol.  

 

Als financieel kader stelde het college van burgemeester en wethouders voor de kosten 

voor uitvoering van het landelijk basistakenpakket vast te stellen op € 650.000 per jaar 

en dit bedrag te beschouwen als limiet. Het betreffende raadsvoorstel bevat verder de 

volgende passage: “De definitieve kosten voor de uitvoering van de taken die de 

Omgevingsdienst voor ons zal uitvoeren zijn op dit moment nog niet exact aan te geven. 

In de eerste plaats zullen we zelf in het nog vast te stellen milieubeleidsplan moeten 

bepalen welke doelen wij nastreven in 2013. Op basis hiervan kunnen vervolgens een 

dienstverleningsovereenkomst en een werkprogramma worden afgestemd met de 

Omgevingsdienst. Vervolgens kan worden vastgesteld in welk deel kan worden voorzien 

met de (personele) inbreng in de Omgevingsdienst en voor welk deel er aanvullend 

ingekocht moet worden.” 

 

 

3.  Beleidsplan voor de fysieke leefomgeving   

 

De vorming van de OD had geen consequenties voor de bevoegdheidsverdeling voor 

vergunningverlening, toezicht en handhaving; die blijft berusten bij het college van 

burgemeester en wethouders. Het college geeft mandaat aan de OD om de opgedragen 

taken uit te voeren. Het college van burgemeester en wethouders stelt het daarbij te 

voeren beleid vast in het Beleidsplan voor de Fysieke Leefomgeving. Behalve de VTH-

taken komen hierin ook openbare orde en veiligheid, kleine verkeersovertredingen en 

de bijzondere wetten voor.  
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In het beleidsplan zijn de doelen die omschreven zijn onder de punten 1 tot en met 6 in 

het raadsvoorstel van 24 augustus 2012 tot het aangaan van de GR OMWB grotendeels 

wel herkenbaar. Zij zijn echter niet expliciet benoemd als doelen van gemeentelijk beleid 

en als zodanig ook niet uitgewerkt in meetbare indicatoren, prestaties en activiteiten. 

Zoals verderop nog zal worden toegelicht heeft dat tot gevolg gehad dat er in het vervolg 

van het traject geen systematische informatie over de realisatie van de door raad 

gestelde doelen beschikbaar is gekomen.  

 

In het raadsvoorstel was nog een meer definitieve bepaling van de kosten in het 

vooruitzicht gesteld van de kosten die aan de uitvoering van de taken door de OMWB 

verbonden zouden zijn. In het Beleidsplan heeft die nadere bepaling niet plaats-

gevonden, maar is voortgegaan op het als limiet gestelde bedrag ad € 650.000. In 

verband met door de Provincie overgedragen (en vanuit een toevoeging aan het 

Gemeentefonds te bekostigen) taken is daar wel een bedrag ad € 270.000 aan 

toegevoegd, zodat het totaal beschikbare budget werd bijgesteld tot € 920.000. 

 

Het zo gevormde budget is conform het raadsvoorstel van september 2012 benodigd 

voor de uitvoering van de basistaken. In de relatie tussen de gemeente Oosterhout en 

de OMWB vinden daarnaast echter ook betalingen plaats voor collectieve taken, verzoek 

taken en overige verrekeningen. Hiervoor zijn echter geen financiële kaders vast-

gesteld. Omdat in het Beleidsplan geen nadere analyse van het benodigde budget is 

gemaakt is ook geen gespecificeerde begroting tot stand gekomen waaruit blijkt of ook 

deze taken bekostigd konden en dienden te worden uit het als limiet gestelde bedrag ad 

€ 920.000, en zo ja, welke bedragen dan daarvoor binnen het budget waren opgenomen. 

 

 

4. Operationele uitvoering  

 

Hoofdlijnen  

De doorwerking van de prioriteiten en doelen op de personele en financiële capaciteit 

vindt plaats in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s en wordt geborgd in de 

gemeentelijke beleidsbegroting. In de afgelopen jaren zijn door het college van 

burgemeester en wethouders uitvoeringsprogramma’s vastgesteld voor 2013, 2014, 

2015 en 2016. Deze zijn ter kennis gebracht van de gemeenteraad. Vanaf 2015 bevat 

het uitvoeringsprogramma zowel een terugblik op het afgelopen jaar als een planning 

voor het nieuwe jaar voor het beleidsveld milieu.  

 

De vertaling van de uitvoeringsprogramma’s vindt plaats in de vorm van een jaarlijks 

werkprogramma dat wordt opgesteld door de OMWB en daarna door de gemeente 

Oosterhout wordt vastgesteld. Deze bevatten overzichten van door de OMWB uit te 

voeren taken, onderverdeeld naar basistaken, verzoektaken en collectieve taken en de 

daarmee gemoeide kosten. 

 

Ieder kwartaal vindt overleg plaats tussen de gemeente Oosterhout en de OMWB over 

de realisatie van het werkprogramma. Zo nodig vindt bijstelling plaats. Na afloop van 

het jaar biedt de OMWB een eindrapportage aan over het betreffende jaar. Hierin worden 

zowel de werkzaamheden zichtbaar gemaakt die binnen het werkprogramma zijn 

uitgevoerd, als daarbuiten. 

Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd. In de afgelopen jaren zijn door 

het college van burgemeester en wethouders evaluaties uitgebracht over 2012, 2013, 

2014 en 2015. Deze zijn ter kennis gebracht van de gemeenteraad. 
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Conclusies  

De Rekenkamer komt op basis van de bevindingen met betrekking tot het proces tot de 

volgende conclusies:  

- De sturing vanuit de gemeente Oosterhout als opdrachtgever van de OMWB is op 

operationeel niveau afdoende geregeld. Het opdrachtgeverschap is in de ambtelijke 

organisatie duidelijk gepositioneerd. 

- De operationele taken worden uitgevoerd door de OMWB in overeenstemming met 

het werkprogramma en de DVO. Het blijkt daarbij wel lastig om het aantal 

vergunningen dat wordt aangevraagd vooraf exact in te plannen, en het aantal 

hercontroles kan groter of kleiner zijn dan was verwacht. Door de regelmatige 

contacten tussen de gemeente en de OMWB komen deze afwijkingen niet als een 

verrassing en vindt hierover afstemming plaats. 

- De panels ‘Opdrachtgeverschap’ en ‘Planning&Control’ die zijn ingesteld om te 

adviseren, functioneren over het algemeen goed. De adviezen worden breed 

gedragen en door het overgrote deel van de deelnemers overgenomen. 

- Omdat er geen parameters zijn vastgesteld c.q. worden gemeten, kan niet 

geobjectiveerd worden vastgesteld of de VTH-taken door de OMWB volgens het in 

het beleidsplan vastgestelde kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.  

- In de reactie in ambtelijk wederhoor is aangegeven dat uit de door de OMWB 

uitgevoerde zelfevaluatie blijkt dat het bijna geheel voldoet aan de wettelijk 

gestelde kwaliteitseisen. Geconcludeerd kan worden dat de OMWB voor het VTH- 

domein Milieu volledig voldoet aan de kwaliteitscriteria. Om te kunnen voldoen aan 

alle VTH-procescriteria heeft de OMWB de hiervoor nog uit te voeren activiteiten 

opgenomen in het plan Huis op Orde. 

- In aansluiting op de bevindingen bij het onderzoek bij de OMWB heeft ook de 

gemeente Oosterhout moeten constateren dat de financiële afhandeling bij de 

OMWB niet op orde was. De OMWB heeft zich bij herhaling genoodzaakt gezien om 

na afloop van het jaar nog tot een narekening te komen. Omdat daarvoor soms 

onvoldoende onderbouwing was, heeft de gemeente een deel daarvan bestreden en 

ook niet betaald. Er zijn mede daardoor verschillen in de bedragen die volgens de 

OMWB aan de gemeente in rekening zijn gebracht en de bedragen die de gemeente 

zelf heeft geregistreerd. 

- Maar ook de verwerking binnen de gemeente zelf geeft aanleiding tot 

onduidelijkheid. De bedragen die in de jaarrekening bij de paragraaf Verbonden 

partijen met betrekking tot de taakuitvoering door de OMWB worden genoemd 

stemmen met name in het jaar 2014 niet overeen met de bedragen die in het kader 

van dit onderzoek vanuit de financiële administratie zijn aangegeven.  

 

 

5.  Doeltreffendheid  

 

Zoals hiervoor werd aangegeven zijn de in 2012 geformuleerde doelen niet uitgewerkt 

in concrete prestatieafspraken en activiteiten. In aansluiting daarop heeft er ook geen 

systematische monitoring plaatsgevonden op basis waarvan objectief kan worden 

vastgesteld of en in hoeverre de doelen gerealiseerd zijn. Met inachtneming daarvan 

komt de Rekenkamer tot de volgende conclusies:  

 

Verbetering dienstverlening 

Onder de titel “Wat willen we bereiken?” werd in het raadsvoorstel van september 2012 

als doel geformuleerd: ‘Met de oprichting van de Omgevingsdienst Midden- en West-
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Brabant wordt een verdere verbetering tot stand gebracht in de dienstverlening bij de 

uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en handhavingstaken.’   

 

Er zijn geen indicatoren op grond waarvan op objectieve wijze kan worden vastgesteld 

of en in hoeverre de beoogde verbetering van de dienstverlening wordt gerealiseerd. 

Wel is uit de gevoerde gesprekken gebleken dat op het gebied van de (24-uurs) 

klachtenafhandeling de dienstverlening is verbeterd nu dit bij de OMWB ligt. 

Inwoners/bedrijven hebben direct een expert aan de lijn die iets kan uitzoeken. Er zijn 

de afgelopen jaren geen op- of aanmerkingen ontvangen over de OMWB. Er komen 

vooral reacties binnen dat men tevreden is over de snelle afhandeling van klachten.  

Ook de bij dit onderzoek betrokken cases geven geen aanleiding tot op- of 

aanmerkingen.  

 

Verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving  

In het raadsvoorstel werd aangegeven dat tevens een verdere verbetering tot stand zou 

worden gebracht in de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving. Er zijn geen 

indicatoren op basis waarvan kan worden vastgesteld of en in hoeverre dit doel 

gerealiseerd is.  

 

Level playing field 

In het raadsvoorstel met betrekking tot de toetreding van de OMWB was aangegeven 

dat “met de komst van de Omgevingsdienst er een gelijke behandeling, een gelijke wijze 

van uitvoering komt van de vergunningverlening, toezichts- en handhavingstaken (VTH-

taken) in het hele gebied, de regio Midden- en West- Brabant”. Aangegeven werd dat 

hierbij sprake zou zijn van een groeimodel. “Per 1 januari 2013 zal dit gelden voor de 

zware milieubedrijven (in Oosterhout ongeveer 70 bedrijven). Het is het streven dat er 

uiterlijk op 1 januari 2016 sprake zal zijn van een gelijk speelveld voor alle bedrijven in 

de regio die vallen onder het Landelijk Basistakenpakket.” 

 

Er is geen gelijk speelveld voor alle bedrijven in de regio gerealiseerd. Uit het onderzoek 

blijkt dat het niet mogelijk is om deze doelstelling te bereiken, omdat veel deelnemers 

hun eigen prioriteiten meegeven aan de OMWB op het vlak van de uitvoering van de 

VTH-taken. De OMWB heeft geen uniform uitvoerings- en kwaliteitsniveau kunnen 

ontwikkelen. Het gevolg hiervan is dat gelijksoortige bedrijven binnen de regio door de 

OMWB verschillend worden behandeld, omdat de wijze waarop de betreffende gemeente 

vindt dat het bedrijf moet worden behandeld, leidend is.  

Inmiddels is op landelijk niveau een Landelijke handhavingsstrategie (LHS) vastgesteld 

die inhoudt dat overheden, OD’s, het Openbaar Ministerie en de politie op eenzelfde 

manier optreden bij geconstateerde overtredingen. Daarmee kan langs een andere weg 

alsnog een gelijk speelveld tot stand komen. 

 

Het centraal stellen van het uitsluiten van onaanvaardbaar gedrag  

Het centraal stellen van het uitsluiten van onaanvaardbaar gedrag is impliciet onderdeel 

van de risicoanalyse die is uitgewerkt in het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015-

2018 met de nalevingsstrategie, toezichtsstrategie en sanctiestrategie. Rapportages van 

de OMWB over de toepassing ontbreken echter, zodat niet kan worden vastgesteld of 

en in welke mate het doel wordt bereikt. 
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Risicogestuurde inspecties  

Het risicogestuurd zijn van inspecties is onderdeel van de risicoanalyse die is uitgewerkt 

in het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015-2018. De OMWB werkt ter uitvoering 

hiervan informatiegestuurd met branche-toezichtsplannen.  

 

Bedrijven goed naleefgedrag krijgen minder aandacht dan zogenaamde free-riders 

In het raadsvoorstel werd onder ”wat willen we bereiken” aangegeven dat “bedrijven 

met goed naleefgedrag minder aandacht krijgen dan de zogenaamde free-riders. 

Hiermee wordt invulling gegeven aan de oproep van het bedrijfsleven om de 

administratieve lasten te reduceren”. 

Uit de rapportages van de OMWB blijkt niet of en in hoeverre bedrijven met een goed 

naleefgedrag minder aandacht krijgen dan zogenaamde free-riders. In de reactie in 

ambtelijk wederhoor is aangegeven dat bedrijven met een slecht naleefgedrag 

inderdaad vaker bezocht worden. De Rekenkamer heeft op basis van de beschikbare 

informatie niet kunnen vaststellen of dit inderdaad het geval is en in welke mate dat dan 

leidt tot differentiatie in het toezicht op bedrijven. 

 

 

6.  Doelmatigheid 

 

Opdrachtgeversrol  

In het onderzoek is er naar gestreefd om langs twee wegen inzicht te verkrijgen in 

aspecten van doelmatigheid. Als eerste is, in lijn ook met de vanuit de raad in dit kader 

voorgelegde vraagstelling, bezien of de uitvoering is gerealiseerd binnen het vooraf als 

limiet gestelde bedrag ad € 650.000. Omdat in een latere fase nog taken zijn 

overgedragen vanuit de Provincie c.q. daarvoor extra middelen zijn toegevoegd aan het 

Gemeentefonds is dat vanaf 2014 verhoogd tot € 920.000. Voor de periode 2013-2015 

was daarmee in totaal € 2.490.000 beschikbaar.  

 

De vraag is of de taken in realiteit binnen deze limiet zijn uitgevoerd. Een complicatie 

bij de beantwoording van deze vraag is dat er geen gespecificeerde begroting tot stand 

is gekomen waaruit blijkt of dit bedrag alleen bedoeld was voor de uitvoering van de 

basistaken, of dat ook de verzoektaken en collectieve taken uit het zo tot stand gekomen 

budget bekostigd dienden te worden. Nu zo´n begroting niet tot stand is gekomen maar 

er kennelijk geen aanleiding is gezien om voor die overige taken extra budget te vragen 

gaat de Rekenkamer er van uit dat het budget bedoeld was voor de bekostiging van alle 

aan de OMWB opgedragen taken.  

 

Een verdere complicatie bij de beantwoording van de onderzoeksvraag is dat er 

verschillen zijn tussen de kosten zoals die in dit onderzoek vanuit de financiële 

administratie beschikbaar zijn gesteld en de bedragen die (met name in het jaar 2014) 

in de paragraaf verbonden partijen in de jaarrekening zijn genoemd. Vanuit de gemeente 

is aangegeven dat voor het bepalen van de werkelijke kosten van de aan de OMWB 

opgedragen taken moet worden uitgegaan van de bedragen uit de financiële 

administratie. Op grond van die administratie heeft de gemeente in de periode 2013-

2015 voor de uitvoering van taken door de OMWB in totaal € 2.517.151 betaald. Dat is 

0,7% hoger dan het beschikbare budget, zodat de gemeente vanuit de opdracht-

geversrol niet geheel, maar wel nagenoeg binnen het als limiet beschikbare budget is 

gebleven.    
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Eigenaarsrol  

Bij het besluit tot deelname werden geen kosten voorzien die ook behoren tot de 

bedrijfsvoering, vanuit de eigenaarsrol. Uitgangspunt was uiteraard dat de OMWB zou 

opereren binnen de financiële kaders van het bedrijfsplan van 15 juni 2012. De OMWB 

is daar echter niet in geslaagd. Vanuit de rol van mede-eigenaar wordt in 2016 aan de 

gemeente Oosterhout € 270.099 in rekening gebracht, waarvan een deel ad € 84.386 

nodig is om de tekorten uit de periode 2013-2015 te dekken. 

In die zin heeft de taakuitvoering door de OMWB toch tot hogere kosten geleid dan bij 

het besluit tot deelname werd voorzien en is (zonder dat de gemeente zelf daar direct 

verantwoordelijk voor gehouden kan worden) hiermee de gestelde limiet overschreden. 

 

Benchmark  

Bij het onderzoek is daarnaast onderzocht of het mogelijk was om door benchmarking 

met andere omgevingsdiensten tot een beoordeling van de relatieve doelmatigheid te 

komen. Er zijn echter zodanig grote verschillen in de wijze van kostentoerekening bij de 

omgevingsdiensten dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn.  

Alhoewel dat buiten de invloed van de gemeente en ook de OMWB zelf valt tekent de 

Rekenkamer hierbij aan dat het uit het oogpunt van transparantie wel gewenst is dat 

tot meer eenduidigheid wordt gekomen, zodat gemeenten door benchmarking in staat 

zijn om op die wijze inzicht te krijgen in de doelmatigheid.  

 

 

7.  Positie gemeenteraad 

 

Formele positie  

Alvorens in te gaan op de conclusies is het nuttig eerst de formele positie van de raad 

kort samen te vatten. Zoals hiervoor al werd aangegeven is het college van 

burgemeester en wethouders als bevoegd bestuursorgaan belast met het stellen van 

beleidsdoelen voor de kwaliteit van de VTH-taken, overeenkomstig de procesregels van 

het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor), in 

ieder geval over dienstverlening, uitvoeringskwaliteit en besluiten aangaande de 

financiën. 

De gemeenteraad oefent horizontaal toezicht uit op het college van burgemeester en 

wethouders en de burgemeester als lid van het algemeen bestuur van de OMWB en 

gebruikt waar nodig de haar toekomende mogelijkheden met het oog op de hoofdlijnen 

en de continuïteit van het beleid en over de kwaliteit van VTH, als belangrijk onderdeel 

van de zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving. 

 

Als gevolg van de toetreding tot de OMWB is hier in meerdere opzichten een extra 

dimensie aan toegevoegd: 

a. de raad heeft bij het besluit tot toetreding tot de OMWB op voorstel van het College 

een aantal inhoudelijke doelstellingen en financiële randvoorwaarden gesteld; 

b. nu de taken worden opgedragen aan een daartoe opgerichte verbonden partij is er 

daarnaast, conform de nota Zes kaderstellende spelregels 2015–2019 ook uit dien 

hoofde een betrokkenheid van de raad.  

 

Conclusies met betrekking tot de kaderstellende rol  

De gemeenteraad heeft op het vlak van de taakuitoefening c.q. daarmee te bereiken 

doelen voldoende algemene kaders meegegeven voor de oprichting en werkwijze van 

de OMWB. In de praktijk blijken deze kaders echter niet de beoogde sturing te geven. 

Het ontbreekt aan een nadere concretisering met kwaliteitsparameters en indicatoren.  
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Als opdrachtgever heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college 

van burgemeester en wethouders om een bedrag van € 650.000 als limiet te 

beschouwen voor de uitvoering van het landelijk basistakenpakket. In 2014 is dit bedrag 

opgehoogd met € 270.000 ten gevolge van de overdracht van de VVGB-taken van de 

provincie aan de gemeente met de bijbehorende middelen. Anders dan in het 

raadsvoorstel van augustus 2012 in het vooruitzicht werd gesteld is in de daarna 

volgende fase geen nadere analyse van het definitief benodigde budget tot stand 

gekomen. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren extra adviestaken en projecten en 

verzoektaken opgedragen. Voor de verschillende programma’s (landelijk basis-

takenpakket, adviestaken en projecten en verzoektaken, collectieve taken en overige 

exploitatiekosten) is geen gespecificeerde begroting tot stand gekomen. De 

gemeenteraad heeft daarmee in dit opzicht beperkt invulling kunnen geven aan zijn 

kaderstellende rol.  

 

De gemeenteraad maakt voldoende gebruik van de mogelijkheid om financiële kaders 

te stellen door zienswijzen in te dienen. Het effect daarvan is beperkt, mede omdat er 

geen overleg en afstemming is met andere aan de OMWB deelnemende gemeenten. 

 

Conclusies met betrekking tot de controlerende rol  

Nu de door de raad vastgestelde doelen niet nader zijn uitgewerkt in kwaliteits-

parameters en indicatoren is er ook geen systematische informatie beschikbaar 

gekomen over de mate waarin de door de raad gestelde doelen zijn gerealiseerd. De 

gemeenteraad ontvangt informatie over de uitvoering, maar daarbij is geen relatie 

gelegd met de door de gemeenteraad bij de oprichting van de OMWB vastgestelde 

doelstellingen en randvoorwaarden. De informatievoorziening vanuit de OMWB in de 

vorm van jaarplannen en jaarverslagen is naar zijn aard gericht op informatie-

voorziening aan alle deelnemende gemeenten, en niet specifiek op de gemeente 

Oosterhout. Voor zover de door de raad van de gemeente Oosterhout vastgestelde 

doelen meer algemeen van aard zijn (kwaliteit, realiseren level playing field) is de 

informatievoorziening vanuit de OMWB deels wel aanwezig, maar niet voldoende om tot 

beoordeling te kunnen komen.  

De raad is in inhoudelijk opzicht beperkt in staat gesteld om invulling te geven aan de 

controlerende rol.  

 

Als gevolg van de problemen bij de administratieve afhandeling bij de OMWB gaven de 

in de jaarrekening  c.q. daardoor noodzakelijk gebleken narekeningen na afloop van het 

jaar, de jaarverslagen van de gemeente geen volledig inzicht in de kosten die aan dat 

jaar aan de uitvoering van taken door de OMWVB verbonden waren.  

 

In 2014 heeft de gemeente naast de taakuitvoering ook betalingen gedaan in verband 

met de personele overdracht. Hierbij ging het onder andere om de afkoop van 

meegekomen vakantie-uren (€ 24.000) en een eenmalige afkoop van personele zaken 

(€ 70.000). Deze kosten waren nog niet voorzien in het raadsvoorstel van augustus 

2012, en ook anderszins is geen voorstel aan de raad is aangetroffen waarin deze kosten 

zijn toegelicht c.q. daarvoor bij begrotingswijziging extra middelen beschikbaar zijn 

gesteld.  De raad heeft in dit opzicht geen invulling kunnen geven aan de kaderstellende 

rol. Opmerkelijk is in dat opzicht ook dat in de jaarrekening 2014 in de tabel Verbonden 

partijen de werkelijke uitgaven ad € 1.133.722 worden vergeleken met het in de 

begroting opgenomen bedrag ad € 920.226, maar dit kennelijk geen aanleiding heeft 

gegeven om in de jaarrekening een toelichting op dat verschil op te nemen. Opmerkelijk 

is ook dat het verschil geen aanleiding heeft gegeven tot vragen vanuit de gemeente-
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raad. De raad is in dit opzicht niet goed in staat gesteld om invulling te kunnen geven 

aan de controlerende rol, maar heeft daar zelf ook geen initiatieven toe ondernomen.  

 

Nota Zes kaderstellende spelregels 2015–2019  

Onder andere met het doel om de kaderstellende en controlerende rol van de raad te 

versterken heeft de gemeenteraad de nota “Zes kaderstellende spelregels 2015–2019” 

vastgesteld. De OMWB acht zich echter formeel niet gebonden aan deze spelregels, 

aangezien deze niet door het algemeen bestuur (dat naast de West-Brabantse uit de 

Midden-Brabantse gemeenten bestaat) zijn vastgesteld. Om toch zoveel mogelijk aan 

de spelregels tegemoet te komen vindt momenteel overleg plaats met de griffierskring 

hoe deze kunnen worden ingepast in de bestaande werkwijze. 

 

Verordening kwaliteit VTH Wabo 

De gemeenteraad heeft thans indirect invloed op de OMWB, aangezien op basis van door 

de gemeente vastgestelde beleidsplannen afspraken worden gemaakt met de OMWB. In 

de recente wijziging van de Wabo is geregeld dat de gemeenteraad bij verordening 

regels vaststelt over de kwaliteit van uitvoering en handhaving van de taken door de 

OD. Het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout heeft inmiddels een 

concept-verordening vastgesteld. 

 

 

8.  Aanbevelingen 

 

1. Kom in overleg met het college van burgemeester en wethouders tot een 

verduidelijking van de rol van de gemeenteraad, het college en de 

portefeuilleverdeling (de rol van opdrachtgever, onderscheidenlijk de rol van mede-

eigenaar van de OMWB). 

Algemeen is de opvatting dat de gemeenteraad toeziet op de uitvoering door het college 

van burgemeester en wethouders van de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit 

van de VTH-taken. Het stellen van beleidsdoelen en de beoordeling van de kwaliteit 

komt toe aan het college.  

Het college heeft als deelnemer aan de OMWB de verantwoordelijkheid voor de rol van 

opdrachtgever, onderscheidenlijk de rol van mede-eigenaar van de OMWB en legt 

verantwoording af aan de gemeenteraad over het door hem gevoerde beleid. Gelet op 

de te onderscheiden belangen verdient het aanbeveling te overwegen de hiermee 

gemoeide verantwoordelijkheden binnen het college van burgemeester en wethouders 

toe te delen aan verschillende portefeuillehouders.  

Verduidelijking van deze te onderscheiden rollen en verantwoordelijkheden bevordert 

de governance (sturing, controle, verantwoording en toezicht) van de gemeenteraad ten 

aanzien van de OMWB en de doorwerking binnen de gemeentelijke organisatie. 

 

2. Maak afspraken met het college van burgemeester en wethouders, onderscheidenlijk 

de burgemeester over de invulling van de inlichtingen- en verantwoordingsplicht. 

Volgens de Wabo berust de verantwoordelijkheid voor vergunningverlening, toezicht en 

handhaving bij het college van burgemeester en wethouders. De Gemeentewet regelt 

de algemene inlichtingen- en verantwoordingsplicht. 

De GR OMWB bevat de inlichtingen- en verantwoordingsplicht voor de leden van 

respectievelijk het algemeen en dagelijks bestuur van de OMWB. Dit houdt in dat het lid 

van het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd aan de gemeenteraad en aan het 

college van burgemeester en wethouders inlichtingen verstrekt over het door hem in het 

algemeen bestuur gevoerde beleid. 
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Afspraken over de invulling van de inlichtingen- en verantwoordingsplicht middels een 

adequate informatievoorziening over met name de strategische belangen c.q. het 

strategisch beleidskader VTH van de gemeente stelt de gemeenteraad in staat invulling 

te geven aan zijn rol (zie aanbeveling 1). 

 

3. Stel een adequaat financieel kader vast 

Door een adequaat financieel kader vast te stellen voor de uitvoering door de OMWB 

van de verschillende programma’s (landelijk basistakenpakket, adviestaken en 

projecten en verzoektaken, collectieve taken en overige exploitatiekosten) kan tot een 

betere onderbouwing worden gekomen van de daarvoor in te zetten financiële middelen, 

en wordt een basis gelegd voor een daarop aansluitende financiële verantwoording.  

 

4. Geef nadere invulling aan de West-Brabantse spelregels ten aanzien van de OMWB 

De West-Brabantse spelregels zijn opgesteld voor een betere beheersbaarheid van 

samenwerkingsverbanden en een vergroting van de invloed van de gemeente(raden). 

Er zijn daarin diverse suggesties aangereikt om de governance van de gemeenteraad 

(sturing, controle, verantwoording, toezicht) te verbeteren, waaraan ten aanzien van de 

OMWB geen volledige invulling is gegeven. 

 

5. Stem met andere gemeenteraden de inhoud van zienswijzen af 

Doel van deze spelregels (zie aanbeveling 4), ook wel samenwerkingsafspraken 

genoemd, is dat de gemeenten de krachten bundelen en samen zorg dragen voor 

integrale aansturing van de OMWB. 

Door met andere gemeenteraden de inhoud van in te dienen zienswijzen af te stemmen, 

wordt de integrale aansturing van de OMWB bevorderd. 

 

6. Verzoek het dagelijks bestuur van de OMWB om in plannings- en voortgangs-

documenten te rapporteren over de ontwikkeling van kwaliteitscriteria, en in 

aansluiting daarop de monitoring en informatievoorziening aan de deelnemende 

gemeenten.  

Door over de kwaliteitscriteria te rapporteren kan worden nagegaan in hoeverre de 

OMWB voldoet aan de kwaliteitseisen. 

 

7. Blijf oog houden voor de belangen van mede-eigenaar van de OMWB 

De gemeenteraad heeft vanuit het belang van de gemeente als opdrachtgever van de 

OMWB doelen gesteld en een financieel kader vastgesteld. Zij dient ook oog te houden 

voor het belang van mede-eigenaar van de OMWB, zoals voor de kosten van 

instandhouding en continuering van de dienstverlening, en dit belang bij de 

besluitvorming te laten meewegen. 

 

8. Draag het college van burgemeester en wethouders op om de gemeentelijke 

doelstellingen uit te werken in indicatoren en streefwaarden en een monitorsysteem 

te ontwikkelen. 

Door de gemeentelijke doelstellingen uit te werken in indicatoren en streefwaarden en 

een monitorsysteem te ontwikkelen kan de gemeente de producten en diensten van de 

OMWB beoordelen op hun effectiviteit voor de Oosterhoutse samenleving. De 

gemeenteraad wordt zo in staat gesteld toe te zien op de uitvoering van de hoofdlijnen 

van het beleid voor de kwaliteit van de VTH-taken. 
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9. Bereid u tijdig voor op de invoering van de Omgevingswet 

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen. 

De verwachting is dat deze wet in 2019 van kracht wordt. Doel is het vergroten van het 

gebruiksgemak en inzichtelijkheid met betrekking tot de regelgeving en een 

samenhangende benadering van de leefomgeving. Daarnaast houdt de wet rekening 

met regionale verschillen (voor een grotere bestuurlijke afwegingsruimte), wordt het 

gemakkelijker vergunningen aan te vragen door middel van één (digitaal) loket en zijn 

er minder onderzoekslasten voor bedrijven. 

De OMWB organiseert drie proefprojecten om het vergunningverleningsproces sneller te 

laten verlopen. 
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1.   Inleiding 
 

Vanaf januari 2013 brengen gemeenten, provincies en bij voorkeur ook de 

waterschappen een aantal uitvoerende taken onder in Regionale Uitvoeringsdiensten 

(RUD’s), ook wel omgevingsdiensten genoemd (OD’s).  

 

De hoofdtaken van de OD’s zijn het adviseren over vergunningverlening, het uitvoeren 

van toezicht en handhaving op een groot deel van het milieugebied: het zogenaamde 

basistakenpakket. Tot dit pakket behoren: vergunningverlening, toezicht en handhaving 

van met name bodem, asbest en milieutaken. Sommige gemeenten hebben meer taken 

ondergebracht bij de OD, bijvoorbeeld op het terrein van bouw en ruimtelijke ordening. 

 

Het onderbrengen van genoemde taken bij een OD is door het Rijk verplicht gesteld, 

aangezien de complexiteit van de vergunningverlening, handhaving en toezicht en het 

feit dat de belangen vaak verder reiken dan een gemeente een bovenregionale aanpak 

vereisen. De OD is daarmee een uitvoeringsorganisatie, de backoffice van het bevoegd 

gezag. Daarnaast moet de OD voor de deelnemers en voor het bedrijfsleven een 

vakkundig kenniscentrum zijn. De door de Rijksoverheid voorgeschreven werkwijze 

heeft mede tot doel om de uitvoeringskosten voor de overheid en de samenleving zoveel 

mogelijk te beperken.  

 

Het werkgebied van een OD is het totale gebied van de deelnemende gemeenten aan 

een OD. Nederland kent momenteel 29 regio’s en één van de regio’s vormt de 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Deze omvat 27 gemeenten en de 

provincie Noord-Brabant. Het aantal 

inwoners bedraagt ruim 1 miljoen, het 

aantal bedrijven 40.000 en deze OD 

behoort daarmee tot één van de grootste. 

De gemeente Oosterhout is met bijna 

54.000 inwoners één van de middelgrote 

gemeenten van de OMWB (zie kaart 1 met 

de gemeente Oosterhout daarin in blauw 

weergegeven).     Kaart 1 Werkingsgebied OMWB 

 

Van de OMWB maken verder de volgende gemeenten deel uit:  Aalburg, Alphen-Chaam, 

Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, 

Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op 

Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, 

Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert. 

 

1.1. Evaluatieonderzoek relatie gemeente Oosterhout–Omgevingdienst 

Midden- en West-Brabant 

 

Besluit tot deelname aan de OMWB 

De gemeenteraad van Oosterhout heeft op 18 september 2012 besloten om aan het 

college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het aangaan van 

de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (GR 

OMWB).  

http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/aalburg
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/alphen_chaam
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/baarle_nassau
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/bergen_op_zoom
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/breda
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/dongen
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/drimmelen
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/etten_leur
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/geertruidenberg
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/gilze_en_rijen
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/goirle
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/halderberge
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/hilvarenbeek
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/loon_op_zand
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/loon_op_zand
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/moerdijk
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/oisterwijk
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/roosendaal
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/rucphen
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/steenbergen
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/tilburg
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/waalwijk
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/werkendam
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/woensdrecht
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/woudrichem
http://www.regioatlas.nl/gemeenten/gemeenten_item/t/zundert
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De gemeente Oosterhout voerde in de jaren daarvoor een deel van deze taken zelf uit. 

Om de vergunningverlening, toezicht en handhaving op een adequaat niveau uit te 

voeren, werd daarnaast een gedeelte van de werkzaamheden uitbesteed aan de 

Regionale Milieudienst (RMD).  

 

In het raadsvoorstel van 24 augustus 2012 is de ambitie geformuleerd dat met de 

oprichting van de OD een verdere verbetering tot stand zou worden gebracht in de 

dienstverlening bij de uitvoering van de VTH-taken en in de kwaliteit en veiligheid van 

de werk- en leefomgeving.  

 

De deelname aan de OMWB betekende tevens dat de gemeente Oosterhout, naast 

opdrachtgever, mede-eigenaar zou worden.  

 

De rol van de gemeente als opdrachtgever van de OMWB zou invulling krijgen door het 

sluiten van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO), jaarlijks uit te werken in een 

werkprogramma. 

 

Het voeren van regie in de rol van mede-eigenaar zou plaatsvinden: 

- via de vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van de OMWB; 

- met de mogelijkheid om over iedere begroting of begrotingswijziging een zienswijze 

kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de OMWB. 

 

Als financieel kader stelde het college van burgemeester en wethouders voor de kosten 

voor uitvoering van het landelijk basistakenpakket vast te stellen op € 650.000 per jaar 

en dit bedrag te beschouwen als limiet. Het aandeel van de gemeente Oosterhout in de 

aanloopkosten van de OMWB bedroeg eenmalig € 25.807.  

 

Opdrachtformulering  

Bij brief van 11 juni 2015 stelde de Rekenkamer West-Brabant de gemeenteraad van 

Oosterhout in de gelegenheid haar voorkeur kenbaar te maken voor het in 2016 te 

onderzoeken onderwerp. Vanuit de gemeenteraad werd in dat kader voorgesteld om 

onderzoek te doen naar het onderwerp Evaluatie Relatie gemeente Oosterhout -

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. De toelichting bij het verzoek bevatte de 

volgende vragen: Heeft de raad voldoende kaders meegegeven, hoe worden de taken 

uitgevoerd, zijn er andere mogelijkheden om de bovenwettelijke taken te organiseren 

en hoe is de kwaliteit van de vergunningverlening aan Oosterhoutse bedrijven? 

 

In een gesprek op 17 november 2015 tussen de fractievoorzitters en de Rekenkamer 

West-Brabant werd vervolgens vastgesteld dat het doel van het onderzoek is na te gaan 

of in de relatie tussen de gemeente en de OMWB aan de doelen en randvoorwaarden 

wordt voldaan die door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij het aangaan van de 

samenwerking. Het onderzoek zal betrekking hebben op de Oosterhoutse ervaringen 

met de OMWB en de rol van de gemeenteraad daarbij.  

 

In de onderzoeksvraag en ook in de benaming van het onderzoek is dit tot uitdrukking 

gebracht door daarin de relatie tussen de gemeente Oosterhout en de OMWB als 

uitgangspunt te nemen. Het onderzoek richt zich dan ook niet op het functioneren van 

de OMWB als zodanig. Er is wel kennis genomen van de rapportage van De Galangroep 

van maart 2015 inzake het functioneren van de OMWB. 
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Voor de beoordeling van de doeltreffendheid is maatgevend in hoeverre de in het 

raadsvoorstel gestelde doelen worden bereikt. Om dat concreet te kunnen vaststellen is 

in het bijzonder van belang of de wettelijke taken (en eventueel overige, aanvullend in 

de DVO opgenomen taken) volledig en op het afgesproken kwaliteitsniveau worden 

uitgevoerd. 

 

Voor de beoordeling van de doelmatigheid geldt dat (rekening houdend met op landelijk 

niveau vastgestelde wijzigingen in aard en omvang) het landelijke basistakenpakket 

tegen het als limiet gestelde bedrag van € 650.000 per jaar wordt uitgevoerd. 

 

1.2. Centrale onderzoeksvraag en deelvragen 

 

De centrale onderzoeksvraag luidt: 

 

In hoeverre leidt de relatie tussen de gemeente Oosterhout en de Omgevingsdienst 

Midden- en West-Brabant tot een doeltreffende en een doelmatige uitvoering van de 

voor de gemeente verrichte taken? 

 

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is een aantal deelvragen geformuleerd. 

Hierbij is een onderverdeling gemaakt naar: 

- Doeltreffendheid 

- Doelmatigheid 

- Governance 

 

Onder doeltreffendheid wordt verstaan de mate waarin de beleidsdoelstelling dankzij de 

inzet van de onderzochte beleidsinstrumenten wordt gerealiseerd1. In dit onderzoek is 

daarbij maatgevend in hoeverre de in het raadsvoorstel van 18 september 2012 gestelde 

doelen worden bereikt. In het bijzonder is van belang of de wettelijke en eventueel 

overige opgedragen taken volledig en op het afgesproken kwaliteitsniveau worden 

uitgevoerd. 

 

Onder doelmatigheid wordt verstaan als het gewenste beleidseffect tegen zo min 

mogelijk kosten wordt bereikt2. In dit onderzoek gaat het er om of de opgedragen taken 

worden uitgevoerd binnen de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budgetten. 

 

Onder governance wordt verstaan het sturen en controleren van overheidsorganisaties 

en door de overheid in het leven geroepen organisaties, de verantwoording die daarover 

wordt afgelegd en het toezicht dat daarop wordt uitgeoefend ten behoeve van 

belanghebbenden3. In dit onderzoek is dat de wijze waarop de gemeente in het 

algemeen en de gemeenteraad in het bijzonder invulling geeft aan de regiefunctie. 

 

 

 

 

 

                                                      
1  Rijksbegroting, handreiking beleidsdoorlichtingen. 
2  Idem 
3  Ministerie van Financiën, 1996. 
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Volgens genoemde clustering zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 
 
Doeltreffendheid 

1. Worden de in het raadsvoorstel genoemde doelen bereikt? 

2. Worden de VTH-taken volledig uitgevoerd? 

3. Worden de VTH-taken op het afgesproken kwaliteitsniveau uitgevoerd? 

4. Worden de VTH-taken uitgevoerd volgens de voorgestane aanpak (uitsluiten 

onaanvaardbaar gedrag centraal, risicogestuurde inspecties en bonusregeling voor 

bedrijven met goed naleefgedrag)? 

5. Is er een gelijk speelveld voor alle bedrijven in de regio die vallen onder het 

landelijke basistakenpakket? 

6. Op welke wijze stuurt de gemeente Oosterhout (zowel bestuurlijk als ambtelijk) de 

OMWB aan zodat de afspraken worden gemonitord en nagekomen? 

7. Op welke wijze rapporteert de OMWB de gemeente Oosterhout (zowel bestuurlijk 

als ambtelijk) over de nagekomen afspraken? 

8. Hoe functioneren de panels ‘Opdrachtgeverschap’ en ‘Planning & Control’ die zijn 

ingesteld om doeltreffend en doelmatig grip te kunnen houden op de OMWB? 

9. Zijn er andere mogelijkheden om de bovenwettelijke taken te organiseren?  

10. Heeft de raad voldoende kaders meegegeven?  

 

Doelmatigheid  

11. Worden de taken tegen het als limiet gestelde bedrag van € 650.000 per jaar 

uitgevoerd? 

12. In hoeverre opereert de OMWB binnen de financiële kaders die staan beschreven in 

het bedrijfsplan van de OMWB van 15 juni 2012? 

13. Zijn er op landelijk niveau wijzigingen die van aard en omvang van invloed kunnen 

zijn op de uitvoeringskosten? 

 
Governance 

14. Is de raad door de OMWB voldoende in staat invulling te geven aan governance 

(sturen, controleren, verantwoording afnemen, toezicht uitoefenen)? 

15. Maakt de raad voldoende gebruik van de instrumenten om governance uit te 

oefenen? 

 

1.3. Onderzoeksaanpak 

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode van maart 2016 tot en met oktober 2016 door 

middel van een documentenstudie, interviews, casestudy en een onderzoek naar de 

mogelijkheid van benchmarking. Op 23 maart 2016 was de startbijeenkomst met een 

ambtelijke vertegenwoordiging van de gemeente Oosterhout. De interviews zijn 

gehouden tussen 24 mei en 11 oktober 2016.  

 

Documentenstudie 

Er zijn relevante documenten bestudeerd, zoals gemeentelijke beleidsplannen, raads-

besluiten en documenten betreffende de OMWB, zoals de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, het bedrijfsplan, de begrotingen, 

jaarverslagen en kwartaalrapportages. Hiermee is een beeld ontstaan van de doel-

matigheid en effectiviteit van de uitvoering van de overgedragen taken door de OMWB. 

Ten aanzien van de governance is informatie opgevraagd bij de griffier welke documen-

ten betreffende de OMWB door de gemeenteraad zijn behandeld en met welk doel en 
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resultaat. Er is zicht op ‘witte vlekken’ gekregen voor verder onderzoek door middel van 

interviews.  

Een overzicht van de bestudeerde documenten is opgenomen als bijlage 4. 

 

Interviews 

Na de documentenstudie zijn interviews gehouden met de burgemeester als 

verantwoordelijk bestuurder, met een aantal raadsleden, met het ambtelijk manage-

ment en medewerkers van de gemeente Oosterhout en met de (interim) directie en een 

afdelingshoofd van de OMWB. Het gesprek met de raadsleden gaf nader inzicht in de 

vragen zoals die leefden bij de aanwezige raadsleden. In bijlage 3 van dit rapport staat 

wie er is geïnterviewd.  

Aan de hand van deze gesprekken zijn de ‘witte vlekken’ uit de documentenstudie 

ingekleurd. 

 

Casestudy 

Op basis van de bestudeerde documenten en de gehouden interviews is een gedegen 

beeld opgebouwd om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Om inzicht te 

krijgen in de wijze waarop in de praktijk inhoud wordt gegeven aan de relatie tussen de 

gemeente Oosterhout en de OMWB zijn door de Rekenkamer West-Brabant drie dossiers 

geselecteerd. Voor de selectie zijn de volgende criteria gehanteerd: 

- Maatschappelijk en bestuurlijk belang. 

- Herkenbaarheid. 

- Van toepassing zijnde beleidsregel. 

- Kosten. 

 

Op basis van een voorselectie van negen dossiers is een nadere selectie gemaakt van 

de drie dossiers, verdeeld over de thema’s Vergunningverlening, Controles en 

Handhaving. Bij deze nadere selectie is gekeken naar: 

- De omvang van de zaak in termen van dagen en kosten. 

- De doorlooptijd. 

- De aard en complexiteit van de zaak. 

 

Op deze manier is een selectie tot stand gekomen met dossiers die een illustratie zijn 

van de wijze waarop de processen tussen de gemeente Oosterhout en de OMWB 

verlopen. Het resultaat van de casestudy is opgenomen als bijlage 1. 

 

Benchmarking: vergelijking uurtarieven 

Er is onderzocht of een vergelijking kon worden gemaakt van de uurtarieven die de 

OMWB hanteert ten opzichte van de tarieven van enkele andere RUD’s/OD’s. Hiervoor 

is contact gezocht met een drietal RUD’s/OD’s, de vereniging Omgevingsdienst.NL en is 

een aantal relevante rapporten bestudeerd.  

 

Actieplan Huis op Orde 

De Rekenkamer West-Brabant onderkent dat dit onderzoek plaatsvond tegen de 

achtergrond van de uitvoering van het actieplan Huis op Orde, dat op 23 september 

2015 door het algemeen bestuur van de OMWB is vastgesteld (kader 1). Uit een externe 

analyse van de bedrijfsvoering was namelijk duidelijk geworden dat stevige, structurele 

maatregelen nodig zijn om de OMWB financieel gezond te maken4. 

                                                      
4  De Galangroep heeft in maart 2015 in de vorm van een tussenevaluatie onderzoek gedaan naar  

  het functioneren van de OMWB. 
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Kader 1  Actieplan Huis op Orde 

Het actieplan Huis op Orde bevat verbetermaatregelen om de organisatie op orde te 

krijgen. Deze worden sinds eind september 2015 uitgevoerd om het noodzakelijke 

inzicht te geven in de financiële situatie van de dienst. In 2015 was de begroting voor 

2016 nog niet vastgesteld en om die reden staat de OMWB thans onder preventief 

toezicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het 

actieplan heeft een looptijd van 2,5 jaar tot en met 2017. De basis op orde brengen 

heeft in 2016 prioriteit.  

Bron: Begroting 2016, Meerjarenbegroting 2017–2019, OMWB, 27 juni 2016. 

 

1.4. Afbakening van het onderzoek 

European Liquid Drumming (ELD) 

Tijdens het intakegesprek van de Rekenkamer West-Brabant met raadsleden van de 

gemeente Oosterhout is door de raadsleden verzocht om ook de VTH-taakuitvoering 

rondom de brand in loods 3 van het bedrijf ELD in het onderzoek mee te nemen. Aan 

dit verzoek is gevolg gegeven door een overzicht te geven van de feitelijke situatie 

rondom de brand (kader 3 bij deelvraag 3). Een inhoudelijk oordeel over de VTH-

taakuitvoering wordt niet gegeven, omdat de taakuitvoering door de gemeente ten tijde 

van de brand al onderwerp van onderzoek is geweest door de provincie in haar rol als 

interbestuurlijk toezichthouder. Ook is de brand onderwerp van een strafrechtelijk 

onderzoek dat nog niet is afgerond.  

1.5. Analyse en rapportage 

Voor de beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de uitvoering van de 

aan de OMWB opgedragen taken en van de wijze waarop de governance is uitgeoefend 

is een normenkader opgesteld. Ook dit normenkader gaat uit van de clustering naar 

doeltreffendheid, doelmatigheid en governance. Het normenkader is weergegeven in 

bijlage 2. 

 

De Nota van Bevindingen is voor ambtelijk wederhoor voorgelegd aan alle betrokkenen 

en na verwerking van de reacties is het definitieve rapport met conclusies en aanbe-

velingen opgesteld. 

 

De hoofdstukken 2 en 3 geven de analyse weer naar aanleiding van de documenten-

studie, interviews, casestudy en benchmarking.  De reactie van het College op de 

conceptrapportage is opgenomen in hoofdstuk 4, gevolgd door het Nawoord van de 

Rekenkamer in hoofdstuk 5.  
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2. Doeltreffendheid en doelmatigheid van uitvoering 

van de VTH-taken van Oosterhout door de OMWB 
 

2.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk staan de begrippen doeltreffendheid en doelmatigheid centraal. Hierbij 

wordt de kanttekening geplaatst dat in dit hoofdstuk de aandacht vooral gericht is op de 

inhoudelijke en financiële aspecten van de relatie tussen de gemeente Oosterhout en de 

OMWB. De wijze waarop de processen tussen de gemeente en de OMWB verlopen, wordt 

beschreven in hoofdstuk 3.  

 

Eerst wordt ingegaan op het betreffende begrip en vervolgens op de onderzoeksvragen. 

In een tabel is bij elke onderzoeksvraag de norm uit het normenkader vermeld. Het 

normenkader vloeit voort uit de afspraken die door de gemeente Oosterhout zijn 

gemaakt bij het aangaan van de Gemeenschappelijke regeling (GR) OMWB.  

 

2.2. Doeltreffendheid 

Doeltreffendheid, ook wel effectiviteit genoemd, zegt iets over de mate van 

verwezenlijking van de doelstellingen. Effectief wil zeggen dat activiteiten worden 

verricht waarmee de geplande doelen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Doeltreffende 

maatregelen hebben  het optimaal gewenste effect. Om effectief te zijn moet een 

maatregel of activiteit doelgericht zijn: ze moeten een duidelijk en helder doel hebben. 

Het is duidelijk wat men wil bereiken.  

Het gaat met name om de vraag of de OMWB de door de gemeente overgedragen VTH-

taken uitvoert, of dit op een kwalitatief goede manier gebeurt en of de door de gemeente 

Oosterhout gestelde doelen of beoogde maatschappelijke effecten daadwerkelijk worden 

behaald.  

Effectiviteit zegt echter niets over de kosten die gemaakt zijn om het doel te bereiken.     

Die vraag komt aan de orde bij het aspect doelmatigheid (zie paragraaf 2.4.). 

 

Om te achterhalen of de uitvoering van de aan de OMWB overgedragen taken op een 

doeltreffende manier gebeurt, worden in deze paragraaf de betreffende deelvragen 

behandeld. In de tabellen worden de deelvragen benoemd en worden de normen 

aangegeven. Na analyse van de bevindingen worden de deelvragen beantwoord.  

 

Deelvraag 1: Worden de in het raadsvoorstel genoemde doelen bereikt? 

Norm: 

De door de raad gestelde doelen zijn uitgewerkt in meetbare indicatoren en in 

documenten die zich richten op de bedrijfsvoering van de OMWB, zoals het 

bedrijfsplan van de OMWB, de dienstverleningsovereenkomst tussen de gemeente 

en de OMWB en de jaarlijkse werkprogramma’s voor de OMWB. Uit rapportages 

blijkt de mate van doelbereiking.  
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Bevindingen 

In het raadsvoorstel tot het aangaan van de OMWB zijn de volgende doelen beschreven 

die door de OMWB bereikt moeten worden: 

1. Een verbetering van de dienstverlening bij de uitvoering van de 

  vergunningverlening, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken). 

2. Een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving. 

3. Via een groeimodel op 1 januari 2016 een level playing field voor de bedrijven 

 die onder het basistakenpakket vallen. 

4. Het centraal stellen van het uitsluiten van onaanvaardbaar gedrag. 

5. Het risicogestuurd zijn van inspecties. 

6. Bedrijven met een goed naleefgedrag krijgen minder aandacht dan zogenaamde 

  free-riders. 

 

Om te achterhalen of de doelen die de gemeenteraad heeft gesteld, onderdeel uitmaken 

van de bedrijfsvoering van de OMWB zijn het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015-

2018 van de gemeente Oosterhout, het bedrijfsplan van de OMWB, de 

dienstverleningsovereenkomst (DVO), de jaarlijkse werkprogramma’s, de kwartaal- en 

jaarrapportages en de jaarverslagen van de OMWB onderzocht.  

- In het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015-20185 is omschreven wat de visie 

van het college van burgemeester en wethouders van Oosterhout is op het gebied 

van vergunningverlening, toezicht en handhaving, welke doelen de gemeente stelt, 

welke prioriteiten zij daarbij stelt en op welke manier zij invulling geeft aan de 

uitvoering van deze taken.  

- De prioriteiten uit het beleidsplan zijn vervolgens nader uitgewerkt in jaarlijkse 

uitvoeringsprogramma’s.  

- Het bedrijfsplan van de OMWB beschrijft op hoofdlijnen de inrichting van de OMWB 

en gaat onder meer in op het takenpakket van de OMWB en de kwaliteitsaspecten 

en geeft daarmee de basis voor de wijze waarop de OMWB haar doelen wil bereiken.  

- De DVO beschrijft de wijze waarop en de voorwaarden waaronder de OMWB de 

taken uitvoert voor de gemeente Oosterhout.  

- De jaarlijkse werkprogramma’s beschrijven de taken die de OMWB in een bepaald 

jaar voor de gemeente gaat uitvoeren en tegen welke kosten dat gebeurt.  

- In kwartaal- en jaarrapportages verantwoordt de OMWB welke taken zij heeft 

uitgevoerd.  

 

Onderzocht is of en in hoeverre is gerapporteerd over de bereikte resultaten. 

 

Het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015-2018 van de gemeente Oosterhout bevat 

de volgende visie: 

Het doel van vergunningverlening, toezicht en handhaving is het bereiken en in stand 

houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevings-

kwaliteit: 

- Vergunningverlening vindt plaats binnen de wettelijke kaders en biedt waar 

mogelijk alle ruimte voor ondernemerschap van zowel burgers als bedrijven. 

- De gemeente roept degenen die de regels niet naleven ter verantwoording. 

 

                                                      
5 Onder fysieke leefomgeving worden ook openbare orde (Algemene Plaatselijke Verordening),  
  kleine verkeersovertredingen en Bijzondere Wetten, zoals de Drank- en Horeacawet en de Wet  
  op de kansspelen geschaard. Het beleidsplan heeft ook op deze onderwerpen betrekking. 
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In het beleidsplan zijn de doelen die omschreven zijn onder de punten 1 tot en met 6 

grotendeels, maar niet expliciet benoemd en niet uitgewerkt in meetbare indicatoren. 

De doelen die beschreven zijn onder de punten 1 tot en met 3, zijn opgenomen in het 

bedrijfsplan van de OMWB (artikel 2.1.). In het bedrijfsplan is voorts aangegeven dat 

de wijze waarop de OMWB uitvoering geeft aan haar taken (hieronder vallen de punten 

4 tot en met 6) wordt vastgelegd in strategieën, zoals een handhavingsstrategie en 

toets- en toezichtprotocollen. De concrete uitwerking en invulling volgen later.  

 

In de DVO en de werkprogramma’s is geen directe relatie gelegd met de door de 

gemeenteraad vastgestelde doelen.  

 

De kwartaal- en jaarrapportages van de OMWB bevatten geen informatie of de door de 

gemeenteraad vastgestelde doelen worden bereikt. Het is niet duidelijk of een 

verbetering van de dienstverlening bij de uitvoering van de VTH-taken en een 

verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving is bereikt. 

Tijdens de interviews is als verklaring gegeven dat (nog) geen meetbare indicatoren zijn 

vastgesteld waarover gerapporteerd zou kunnen worden. Documenten met een 

beschrijving van strategieën zoals een handhavingsstrategie ontbreken. Uit de 

rapportages kan niet worden opgemaakt in hoeverre het uitsluiten van onaanvaardbaar 

gedrag centraal wordt gesteld. In de reactie in ambtelijk wederhoor is aangegeven dat 

bedrijven met een slecht naleefgedrag vaker bezocht worden. De Rekenkamer heeft op 

basis van de beschikbare informatie niet kunnen vaststellen of dit inderdaad het geval 

is en in welke mate dat dan leidt tot differentiatie in het toezicht op bedrijven. 

 

Het level playing field en de informatiegestuurde handhaving zijn in het jaarverslag 2014 

van de OMWB wel genoemd. Over het level playing field wordt opgemerkt dat dit, met 

uitzondering van de BRZO (Besluit Risico Zware Ongevallen) waar wel grotendeels 

sprake is van een gelijke aanpak, niet gehaald wordt. Dit is bevestigd in de interviews. 

De oorzaak is dat veel gemeenten hun eigen prioriteiten meegeven aan de OMWB op 

het vlak van de uitvoering van de VTH-taken. Dit betekent dat de OMWB niet regionaal 

op een uniforme manier tegen gelijksoortige bedrijven kan optreden. Het hangt af van 

de prioritering van de gemeente of en op welke wijze tegen een bedrijf wordt 

opgetreden.  

 

Over de informatiegestuurde handhaving wordt in het jaarverslag 2014 opgemerkt dat 

hierover intensief contact is geweest met onder andere het functioneel parket, Tilburg 

University, Avans en Fontys Hogescholen, de BZW (Brabants Zeeuwse Werkgevers-

vereniging) en enkele omgevingsdiensten. In november 2014 is met de CEO’s van de 

bedrijven in de regio in samenwerking met de BZW een eerste verkenning uitgevoerd. 

Uit informatie van de OMWB blijkt dat in 2015 een voorlopig model is ontwikkeld om 

bedrijven in verschillende categorieën van naleving te plaatsen. Op operationeel niveau 

was een van de belangrijkste conclusies dat het verkrijgen van de gewenste gegevens 

zeer arbeidsintensief is. Het resultaat hiervan was dat de betrouwbaarheid en validiteit 

van het toetsingskader te laag was om in de praktijk te gaan gebruiken. Daarom is de 

focus verschoven naar het informatiegestuurd werken, hetgeen betekent dat op basis 

van verzamelde data analyses kunnen worden uitgevoerd die een betrouwbaar 

toetsingskader opleveren voor het uitvoeren van de VTH-taken. Om deze werkwijze te 

bewerkstelligen zijn er branchetoezichtsplannen gemaakt. Naast het bevorderen van 

een uniforme werkwijze vormen deze ook de basis voor checklisten. Met behulp van 

deze checklisten kunnen op een efficiënte manier gegevens worden vastgelegd die 
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kunnen worden gebruikt om informatiegestuurd te gaan handhaven (oftewel het 

toetsingskader te ontwikkelen).  

Noch het jaarverslag 2015 van de OMWB, noch de kwartaal- en jaarrapportages van de 

OMWB bevatten informatie over de hiervoor genoemde onderwerpen.  

 

Beantwoording deelvraag 1 

In het beleidsplan zijn de doelen die omschreven zijn onder de punten 1 tot en met 6 in 

het raadsvoorstel van 24 augustus 2012 tot het aangaan van de GR OMWB grotendeels 

wel herkenbaar. Zij zijn echter niet expliciet benoemd als doelen van gemeentelijk beleid 

en als zodanig ook niet uitgewerkt in meetbare indicatoren, prestaties en activiteiten. 

Het gevolg hiervan is dat er in het vervolg van het traject geen systematische informatie 

over de realisatie van de door raad gestelde doelen beschikbaar is gekomen. Met 

inachtneming daarvan komt de Rekenkamer tot de volgende conclusies:  

 

Verbetering dienstverlening 

Er zijn geen indicatoren op grond waarvan op objectieve wijze kan worden vastgesteld 

of en in hoeverre de beoogde verbetering van de dienstverlening wordt gerealiseerd. 

Wel is uit de gevoerde gesprekken gebleken dat op het gebied van de (24-uurs) 

klachtenafhandeling de dienstverlening is verbeterd nu dit bij de OMWB ligt. 

Inwoners/bedrijven hebben direct een expert aan de lijn die iets kan uitzoeken. Er zijn 

de afgelopen jaren geen op- of aanmerkingen ontvangen over de OMWB. Er komen 

vooral reacties binnen dat men tevreden is over de snelle afhandeling van klachten.  

Ook de bij dit onderzoek betrokken cases geven geen aanleiding tot op- of 

aanmerkingen.  

 

Verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving  

In het raadsvoorstel werd aangegeven dat tevens een verdere verbetering tot stand zou 

worden gebracht in de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving.  Er zijn 

geen indicatoren op basis waarvan kan worden vastgesteld of en in hoeverre dit doel 

gerealiseerd is.  

 

Level playing field 

Er is geen gelijk speelveld voor alle bedrijven in de regio gerealiseerd. Uit het onderzoek 

blijkt dat het niet mogelijk is om deze doelstelling te bereiken, omdat veel deelnemers 

hun eigen prioriteiten meegeven aan de OMWB op het vlak van de uitvoering van de 

VTH-taken. De OMWB heeft geen uniform uitvoerings- en kwaliteitsniveau kunnen 

ontwikkelen. Het gevolg hiervan is dat gelijksoortige bedrijven binnen de regio door de 

OMWB verschillend worden behandeld, omdat de wijze waarop de betreffende gemeente 

vindt dat het bedrijf moet worden behandeld, leidend is.  

 

Het centraal stellen van het uitsluiten van onaanvaardbaar gedrag  

Het centraal stellen van het uitsluiten van onaanvaardbaar gedrag is  impliciet onderdeel  

van de risicoanalyse die is uitgewerkt in het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015-

2018 met de nalevingsstrategie, toezichtsstrategie en sanctiestrategie. Rapportages van 

de OMWB over de toepassing ontbreken echter, zodat niet kan worden vastgesteld of 

en in welke mate het doel wordt bereikt. 

 

Risicogestuurde inspecties  

Het risicogestuurd zijn van inspecties is onderdeel van de risicoanalyse die is uitgewerkt 

in het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015-2018. De OMWB werkt ter uitvoering 

hiervan informatiegestuurd met branche-toezichtsplannen.  
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Bedrijven met goed naleefgedrag krijgen minder aandacht dan zogenaamde free-riders 

Uit de rapportages van de OMWB blijkt niet of en in hoeverre bedrijven met een goed 

naleefgedrag minder aandacht krijgen dan zogenaamde free-riders. In de reactie in 

ambtelijk wederhoor is aangegeven dat bedrijven met een slecht naleefgedrag 

inderdaad vaker bezocht worden. De Rekenkamer heeft op basis van de beschikbare 

informatie niet kunnen vaststellen of dit inderdaad het geval is en in welke mate dat dan 

leidt tot differentiatie in het toezicht op bedrijven. 

 

Deelvraag 2: Worden de VTH-taken volledig uitgevoerd? 

Norm: 

De uitvoering van de VTH-taken door de OMWB vindt plaats conform de afspraken 

die zijn vastgelegd in de DVO en in de jaarlijkse werkprogramma’s.  

 

 

Bevindingen 

Op 4 februari 2013 is er tussen de gemeente Oosterhout en de OMWB een DVO 

afgesloten. In deze DVO is in artikel 3 vermeld dat de OMWB voor de gemeente de 

basistaken, collectieve taken en verzoektaken (kader 2) uitvoert.  

 

Kader 2   Basistaken, verzoektaken, collectieve taken 

Basistaken 

De basistaken zijn de taken die gemeenten en provincies aan een OD moeten 

overdragen. Deze taken zijn vastgelegd in het wettelijk verplichte basistakenpakket. 

Het betreft hier met name de VTH-taken op het gebied van de Wet Milieubeheer. Dit 

betekent niet dat de gemeente Oosterhout de taken bij de OMWB moest onder-

brengen. De gemeente had deze taken ook bij een andere OD kunnen onderbrengen, 

maar de gemeente heeft daartoe geen aanleiding gezien.  

 

Verzoektaken 

De verzoektaken zijn aanvullende (niet per se VTH-)taken die de gemeente ook bij 

de OD neerlegt. Voor Oosterhout gaat het dan vooral om het registreren van de 

vergunningen en meldingen in het Oosterhoutse systeem en het uitvoeren van 

geluidsonderzoek bij evenementen. De verzoektaken omvatten, algemeen gesteld, 

alle taken die door de OMWB gedaan kunnen worden, maar die de gemeente ook zelf 

of door derden kan laten uitvoeren. Gemeenten zijn vrij om verzoektaken op te 

dragen aan de OMWB. Er zijn gemeenten die geen verzoektaken opdragen en 

gemeenten die meer nog dan Oosterhout (bijvoorbeeld ook milieubeleid, 

luchtkwaliteit en milieutaken rondom bestemmingsplannen) opdragen. Bij de 

oprichting is met de gemeenteraad van Oosterhout alleen gesproken over de 

basistaken en niet over het opdragen van eventuele verzoektaken. 

 

Collectieve taken 

Collectieve taken zijn de taken die uitgevoerd worden in het belang van alle 

deelnemers en waarvan de kosten ook gedragen worden door alle deelnemers.  
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Voorbeeld hiervan is de klachtendienst die 7 dagen per week 24 uur bereikbaar is. De 

deelnemers hebben besloten dat deze voorziening noodzakelijk is en gezamenlijk 

bekostigd moet worden. Andere activiteiten die hier onder vallen zijn bijvoorbeeld 

ketentoezicht, samenwerking met handhavingspartners, het pilotproject informatie-

gestuurd handhaven, ondersteuning bij rampen en calamiteiten en het BPO 

(bestuurlijk provinciaal platform van de drie omgevingsdiensten in Brabant). Per jaar 

worden de activiteiten en het budget hiervoor vastgesteld.  

 

De uitvoering van deze taken wordt jaarlijks vastgelegd in een werkprogramma. Over 

dit werkprogramma is in artikel 10 van de DVO aangegeven dat dit jaarlijks voor  

1 december wordt vastgesteld en dat dit programma leidend is voor de omvang en wijze 

van de taakuitvoering. In artikel 12 van de DVO is vervolgens aangegeven dat de 

uitvoering geschiedt conform het mandaat dat de gemeente aan de OMWB heeft 

gegeven. In artikel 16 van de DVO is opgenomen dat de OMWB goed voorbereid dient 

te zijn op de taakuitvoering bij een ramp of calamiteit.  

 

Uit de geanalyseerde documenten en de gevoerde gesprekken met medewerkers van de 

gemeente en de OMWB blijkt dat de basis voor de taken die de gemeente aan de OMWB 

opdraagt ligt in het bij deelvraag 1 genoemde Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015-

2018 van de gemeente Oosterhout. De prioriteiten uit het beleidsplan worden 

vervolgens, zoals hiervoor gesteld, nader uitgewerkt in jaarlijkse uitvoerings-

programma’s. In het uitvoeringsprogramma is tevens aangegeven hoeveel uur de OMWB 

aan de taken mag besteden. Het uitvoeringsprogramma wordt mede bepaald door de 

uitkomsten van de jaarrapportages van de OMWB aangezien deze uitkomsten kunnen 

leiden tot bijstellingen van de activiteiten.  

 

 

 

Ter illustratie 

In bijlage 1 is een casus beschreven van een door de OMWB namens de gemeente Oosterhout 

uitgevoerde controle. Uit de analyse van deze casus blijkt dat de controle (bij een bakkerij) 

werd uitgevoerd omdat het opgenomen was in het werkprogramma.  

Het budget en de afgesproken aantallen zijn leidend bij de controles in de gemeente. 

 

 

De contactpersoon van de OMWB voor de gemeente Oosterhout stelt op basis van het 

beleidsplan en het uitvoeringsprogramma van de gemeente jaarlijks voor 1 december 

een werkprogramma op. Het werkprogramma wordt vervolgens besproken met de 

accounthouder van de gemeente. In het werkprogramma wordt zo nauwkeurig mogelijk 

aangegeven welke taken de gemeente Oosterhout in dat specifieke jaar bij de OMWB 

neerlegt. Het gaat hier om de basistaken, de verzoektaken en de collectieve taken. Per 

taak wordt het specifieke product genoemd, het budget dat met de uitvoering van dat 

product is gemoeid alsmede de basis voor het uitvoeren van dat product (bijvoorbeeld 

een wettelijke verplichting). Het werkprogramma is een urengericht document, dat 

mede als basis dient voor de begroting en programmering van de OMWB.  

 

De OMWB rapporteert vervolgens elk kwartaal aan de gemeente over de uitvoering van 

de gemaakte afspraken waarbij eventuele afwijkingen van het programma expliciet aan 

de orde komen. Over deze kwartaalrapportages en de geconstateerde afwijkingen vindt 

vervolgens overleg plaats tussen de accounthouder van de gemeente en de OMWB 

waarbij eventuele bijstellingen aan de orde komen. 
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Uit de jaarverslagen van de OMWB blijkt dat de OMWB weliswaar niet altijd de vooraf 

afgesproken taken heeft uitgevoerd, maar dat daarvoor plausibele redenen zijn aan te 

geven. Zo blijkt het lastig om het aantal vergunningen dat wordt aangevraagd vooraf 

exact in te plannen en kan het aantal hercontroles groter of kleiner zijn dan was 

verwacht. Van belang is dat door de regelmatige contacten tussen de gemeente en de 

OMWB deze eventuele afwijkingen niet als een verrassing komen en gedurende het jaar 

al zijn voorzien. 

 

Beantwoording deelvraag 2  

De operationele taken worden uitgevoerd door de OMWB in overeenstemming met het 

werkprogramma en de DVO. Het blijkt daarbij wel lastig om het aantal vergunningen 

dat wordt aangevraagd vooraf exact in te plannen, en het aantal hercontroles kan groter 

of kleiner zijn dan was verwacht. Door de regelmatige contacten tussen de gemeente 

en de OMWB komen deze afwijkingen niet als een verrassing en vindt hierover 

afstemming plaats. 

 

Deelvraag 3: Worden de VTH-taken op het afgesproken kwaliteitsniveau 

uitgevoerd? 

Norm: 

De uitvoering van de VTH-taken door de OMWB vindt plaats op het afgesproken 

kwaliteitsniveau conform het bedrijfsplan van de OMWB en de gemaakte afspraken 

in de DVO en de jaarlijkse werkprogramma’s.  

De gemeente beoordeelt de producten van de OMWB op kwaliteit. 

 

 

Bevindingen 

In het bedrijfsplan van de OMWB is ten aanzien van de verbetering van de kwaliteit 

opgenomen dat er in overleg met de deelnemers kwaliteitsparameters zouden worden 

opgesteld. Deze parameters zouden zich onder meer dienen te richten op: 

- het naleven van termijn- en budgetafspraken; 

- het inlevingsvermogen bij de klanten; 

- het voldoen aan eisen van het interne kwaliteitssysteem; 

- het binnen de termijn afhandelen van vergunningsaanvragen; 

- het behalen van het aantal afgesproken controles; 

- het op tijd onderzoeken van klachten; 

- het op peil houden van de deskundigheid van medewerkers.  

 

In het bedrijfsplan van de OMWB is tevens opgenomen dat de OD voor de opgedragen 

taken zal voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria die zijn vastgelegd in het Besluit 

omgevingsrecht6. Deze kwaliteitscriteria voor vergunningverleners, toezichthouders en 

specialisten gelden als referentiekader voor de OD. De OD volgt een fasering voor de 

opzet en invulling van een kwaliteitssysteem.  

 

Uit de onderzochte documenten is niet op te maken of de aangekondigde kwaliteits-

parameters ook daadwerkelijk zijn opgesteld. Uit de door de OMWB uitgevoerde 

zelfevaluatie blijkt dat het bijna geheel voldoet aan de landelijke kwaliteitscriteria. 

                                                      
6 Het Besluit omgevingsrecht (Bor) is gebaseerd op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  
  (Wabo) en bevat de uitwerking van de kwaliteitseisen handhaving. 
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Geconcludeerd kan worden dat de OMWB voor het VTH-domein Milieu volledig voldoet 

aan de kwaliteitscriteria. Om te kunnen voldoen aan alle VTH-procescriteria heeft de 

OMWB de hiervoor nog uit te voeren activiteiten opgenomen in het plan Huis op Orde. 

In de DVO zijn slechts in algemene bewoordingen bepalingen hierover opgenomen. In 

artikel 10.5 van de DVO is bepaald dat het vastgestelde werkprogramma leidend is voor 

de omvang en wijze van taakuitvoering. Hieruit kan worden opgemaakt dat de kwaliteit 

van taakuitvoering beschreven dient te zijn in het werkprogramma. In het 

werkprogramma is de wijze (kwaliteit) van de taakuitvoering echter meer beschreven in 

de zin van hetgeen wordt uitgevoerd. Er wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de prestatie 

het opleveren van een vergunning is, of het ondersteunen bij juridische procedures et 

cetera. De uitvoeringswijze wordt vervolgens beschreven in termen van: ‘Dit product 

bevat het uitvoeren van een milieucontrole op alle relevante milieuaspecten, inclusief 

eerste hercontrole’ of ‘Dit product bevat het bestuursrechtelijke of strafrechtelijke 

handhavingstraject al dan niet onder mandaat. Bezwaren-, zienswijzen- en 

beroepsprocedures vallen hier niet onder’. Over de kwaliteit van de taakuitoefening 

wordt verder niets vermeld. Er zijn geen parameters benoemd waarmee kan worden 

bepaald of aan het afgesproken kwaliteitsniveau wordt voldaan.  

 

Uit de gesprekken met de medewerkers komt naar voren dat bij de opstelling van het 

werkprogramma rekening wordt gehouden met kengetallen en landelijke maatstaven 

voor een zo reëel mogelijke opzet en het bereiken van een adequaat niveau. Hoe dat 

precies is uitgewerkt is echter niet duidelijk omdat hierover geen ‘SMART’ doelen zijn 

terug te vinden.  

Wel is uit de gevoerde gesprekken gebleken dat op het gebied van de (24-uurs) 

klachtenafhandeling de dienstverlening is verbeterd nu dit bij de OMWB ligt. 

Inwoners/bedrijven hebben direct een expert aan de lijn die iets kan uitzoeken. Er zijn 

de afgelopen jaren geen op- of aanmerkingen ontvangen over de OMWB. Er komen 

vooral reacties binnen dat men tevreden is over de snelle afhandeling van klachten. 

 

Daarnaast kan een indicatie over de VTH-taakuitvoering worden afgeleid uit de uitspraak 

die de Rechtbank Zeeland op 6 januari 2016 heeft gedaan in het geschil tussen de 

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en het college van burgemeester en 

wethouders van Oosterhout inzake European Liquid Drumming (zie paragraaf 1.4.). De 

ILT heeft beroep ingesteld tegen twee wijzigingsvergunningen die het college van 

burgemeester en wethouders heeft afgegeven aan ELD voor een nieuwe opslaglocatie 

voor gevaarlijke stoffen en het opslaan van bepaalde stoffen. De ILT was van mening 

dat de gemeente ten onrechte was afgeweken van de zogenaamde Best Beschikbare 

Technieken (BBT) en dat daarom de wijzigingsvergunning niet afgegeven had mogen 

worden. De rechtbank heeft het beroep echter ongegrond verklaard omdat de rechtbank 

van mening is dat de voorschriften die de gemeente in de wijzigingsvergunning had 

opgenomen minimaal dezelfde bescherming bieden als de BBT.  
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 Kader 3  European Liquid Drumming (ELD) 

   Belangrijkste ontwikkelingen ELD                                                                                              

- 4 juni 2013: brand in loods 3 van ELD.     

- 14 juni 2013: strafrechtelijk onderzoek naar het naleven van de omgevings- 

   vergunning door ELD. 

- 24 april 2014: reactie gemeente Oosterhout op conceptinspectierapport  

   provincie Noord-Brabant. Hieruit blijkt dat de gemeente de conclusies uit het  

   inspectierapport deels onderschrijft maar deels ook niet herkent. 

- 20 mei 2014: inspectierapport in het kader van het interbestuurlijk toezicht 

   door de provincie naar taakuitvoering door gemeente. Belangrijkste conclusies 

   zijn dat gemeente op het vlak van bouwen en ruimtelijke ordening en 

   borgingcapaciteit haar taken naar behoren uitvoert maar op het vlak van 

   vergunningverlening Wabo (milieu) en toezicht en handhaving Wabo (milieu) 

   BRZO dat niet doet. 

- 2015 (exacte tijdstip niet bekend): Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) 

   gaat in beroep bij de rechtbank tegen afgeven revisie- en wijzigingsvergunning 

   door de gemeente Oosterhout aan ELD. 

- januari 2016: Rechtbank stelt ILT in het ongelijk.  

- 1 januari 2016: ELD valt door wetswijziging niet meer onder het bevoegde 

   gezag van de gemeente maar van de provincie. 

 

 

Inzake de kwaliteit van uitvoering van de VTH-taken door een OD gelden tevens 

wettelijke verplichtingen. Op basis van de op 14 april 2016 van kracht geworden Wet 

VTH dient de gemeenteraad een verordening vast te stellen waarin de kwaliteit van de 

uitvoering van de VTH-taken door de OMWB zijn vastgelegd. De basis voor de in de 

verordening gestelde kwaliteitseisen zijn de zogenaamde ‘kwaliteitscriteria 2.1.’. Deze 

kwaliteitscriteria 2.1. richten zich op de deskundigheid van de medewerkers en het 

borgen van een adequate wijze van uitvoering van de VTH-taken. De medewerkers 

dienen bijvoorbeeld te voldoen aan een bepaald opleidingsniveau, dienen aantoonbare 

kennis en ervaring te hebben op het vakgebied waarin ze werkzaam zijn en dienen een 

bepaald percentage van hun tijd met deze taak bezig te zijn. Het borgen van een 

adequate uitvoering geschiedt onder meer door het werken volgens vaste werk-

processen en protocollen, het structureel monitoren van de voortgang van de taken en 

het rapporteren hierover.  

 

De gemeente Oosterhout heeft de hierboven genoemde verordening nog niet 

vastgesteld. De procedure hiertoe loopt, en uit informatie van medewerkers van de 

gemeente Oosterhout blijkt dat deze verordening binnen afzienbare termijn aan de raad 

van Oosterhout ter vaststelling wordt aangeboden. Het vaststellen van de verordening 

is overigens het sluitstuk van een al jarenlang lopend proces over het definiëren en 

vaststellen van kwaliteitscriteria voor de uitvoering van de VTH-taken. Vooruitlopend op 

het vaststellen van de verordening hebben alle gemeenten in Nederland alsmede alle 

OD’s de afgelopen jaren aandacht besteed aan het voldoen aan de kwaliteitscriteria.  

Uit de jaarstukken 2015 van de OMWB blijkt dat er nog steeds gewerkt wordt aan de 

opbouw van de organisatie. Op het gebied van personeelsbeleid is een aantal 

ontwikkelingen in gang gezet, zoals strategische personeelsplanning, het in evenwicht 

brengen van het personeelsbestand door het oplossen van kwantitatieve en kwalitatieve 

mismatches en het op het juiste kennisniveau brengen van de medewerkers. Daarnaast 

is 2015 voornamelijk gericht op het implementeren van het kwaliteitssysteem conform 

het INK-model (een organisatie- ontwikkelingsmodel dat zich richt op leiderschap, 
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strategie en beleid, en management van medewerkers, middelen en processen). Uit de 

jaarstukken blijkt niet in hoeverre de organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.1. 

Tijdens het interview met de directie van de OMWB is aangegeven dat het voldoen aan 

de kwaliteitscriteria 2.1 een doorlopend proces is en dat de OMWB daarmee goed op 

weg is. In ambtelijk wederhoor is aangegeven dat het bijna voldoet aan de eisen. 

 

Beantwoording deelvraag 3 

Uit de beoordeelde documenten en de gevoerde gesprekken is niet op te maken of de 

VTH-taken door de OMWB op het in het beleidsplan van de OMWB bepaalde 

kwaliteitsniveau worden uitgevoerd. De reden hiervan is dat de in het bedrijfsplan 

genoemde parameters niet zijn uitgewerkt en niet terugkomen in de werkprogramma’s 

van de OMWB en de verantwoordingsrapportages die de OMWB aan de gemeente 

uitbrengt. Het werkprogramma richt zich op de aard van het te leveren product, de 

daarmee gepaard gaande kosten en eventueel een bijzonderheid over de specifieke 

activiteit.  

 

Parameters om de kwaliteit van de geleverde producten aan af te meten, zijn er niet. 

Het controleren van de OMWB door de gemeente is vooral taakgericht en financieel 

gericht (worden de taken door de OMWB binnen de afgesproken budgetten uitgevoerd?). 

Omdat de gemeente haar kennis en expertise heeft overgedragen aan de OMWB 

ontbreekt de expertise die nodig is voor het beoordelen van de kwaliteit van de 

producten die zijn overgedragen.  

 

Uit de uitspraak die de rechter heeft gedaan in de ‘zaak ELD’ kan worden afgeleid dat 

de OMWB op een deskundige wijze over deze vergunning heeft geadviseerd en het 

college van burgemeester en wethouders op juiste gronden de wijzigingsvergunning 

heeft verleend.  

 

In de reactie in ambtelijk wederhoor is aangegeven dat uit de door de OMWB uitgevoerde 

zelfevaluatie blijkt dat het bijna geheel voldoet aan de wettelijk gestelde kwaliteitseisen.   

 

Deelvraag 4: Worden de VTH-taken uitgevoerd volgens de voorgestane 

aanpak? 

Norm: 

De OMWB voert de taken uit zoals die in het door de gemeente Oosterhout 

vastgestelde werkprogramma zijn beschreven. 

 

Bevindingen 
Over de voorgestane aanpak zijn, zoals eerder opgemerkt, in de DVO en het 

werkprogramma bepalingen opgenomen. In het werkprogramma is per product 

(taakveld) beschreven hoe de uitvoering daarvan (de aanpak) geschiedt.  
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Ter illustratie 

In bijlage 1 is eveneens een casus beschreven voor het verlenen van een vergunning aan een 

ijzer- en metaalhandel. Hieruit blijkt dat Oosterhout volledig mandaat verleent aan de OMWB voor 

het afhandelen en verlenen van de vergunning. Op het intranet van de OMWB is een overzicht te 

vinden van de mandateringsbesluiten van de gemeenten richting OMWB zodat voor de 

medewerkers van de OMWB duidelijk is wat hun bevoegdheid is. Daarnaast heeft de OMWB 

procesbeschrijvingen waarin is beschreven welke contactmomenten er zijn. 

 

Dit betekent dat de gemeente Oosterhout zich feitelijk niet bemoeit met de aanvraag tenzij zich 

problemen voordoen die tot maatschappelijke en/of bestuurlijke onrust kunnen leiden. In dit 

specifieke dossier is er tussen de gemeente en de OMWB vooral overleg geweest over het 

beoordelen van de MER-verplichting. Het afhandelen van de vergunningsaanvraag op zich is aan 

de OMWB overgelaten.  

 

De OMWB weet welke bedrijven milieutechnisch van belang zijn in Oosterhout en welke dossiers 

politiek gevoelig liggen. Op het moment dat de vergunningverlener merkt dat er iets met een 

aanvraag aan de hand is, neemt deze direct contact op met de gemeente. Er is op verschillende 

lagen contact met de gemeente: strategisch (bestuurlijk), tactisch (management) en operationeel 

(medewerkers). Deze overleggen vinden zowel ad-hoc als structureel (bestuurlijk tweemaal per 

jaar een overleg over de meest risicovolle bedrijven in Oosterhout en op managementniveau elk 

kwartaal op basis van de kwartaalrapportages) plaats. 

 

 
 

Op basis van artikel 15 van de DVO stelt de OMWB elk kwartaal een voortgangs-

rapportage werkprogramma op. In deze rapportage geeft de OMWB inzicht in geleverde 

producten en diensten en de daarbij behorende bestede uren respectievelijk gemaakte 

kosten per product of dienst. Significante afwijkingen en te verwachten afwijkingen van 

de voorgestane aanpak worden expliciet aan de orde gesteld. Over de rapportage wordt 

overleg gevoerd tussen de accountmanagers van gemeente en OMWB.  

Daarnaast rapporteert de OMWB binnen 2 maanden na afloop van elk kalenderjaar in 

algemene bewoordingen aan de gemeente over de in dat kalenderjaar verleende 

vergunningen, verrichte controles en gehouden handhavingszaken in relatie tot 

gemaakte kosten. In artikel 22 van de DVO is bepaald dat partijen jaarlijks de DVO 

evalueren en na drie jaar een integrale herziening van de DVO doorvoeren.  

In 2016 is de DVO geëvalueerd en een herziening van de DVO is ambtelijk in 

voorbereiding.   

Meetbare afspraken zijn er tussen de gemeente Oosterhout en de OMWB, zoals uit de 

bevindingen bij deelvraag 3 blijkt, niet gemaakt.  

 

Beantwoording deelvraag 4 

De taken worden uitgevoerd volgens de voorgestane aanpak in die zin dat de activiteiten 

die door de OMWB worden uitgevoerd, corresponderen met hetgeen hierover in het 

werkprogramma is opgenomen. Het werkprogramma richt zich echter alleen op de 

operationele taken die door de OMWB worden uitgevoerd. Het werkprogramma richt zich 

niet op de voorgestane aanpak zoals die door de gemeenteraad is vastgesteld bij de 

totstandkoming van de OMWB. In hoeverre de taken dan ook volgens deze kaders 

worden uitgevoerd kan niet worden beoordeeld.  

De aanpak wordt voorts conform de in de DVO opgenomen evaluatie- en rapportage-

momenten besproken tussen de gemeente en de OMWB. Dit betekent dat elk kwartaal, 

op basis van de door de OMWB opgestelde kwartaalrapportages, overleg plaatsvindt 

tussen de accounthouders van de gemeente en de OMWB waarbij ruimte bestaat om 
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eventueel af te wijken van het werkprogramma dat voor het begin van het jaar is 

afgesproken. In deze gesprekken gaat het over de voortgang van de zaken en de 

beheersing van de kosten. De kwaliteit van de producten die door de OMWB worden 

afgeleverd zijn geen onderwerp van gesprek.  

 

Deelvraag 5: Is er een gelijk speelveld voor alle bedrijven in de regio die 
vallen onder het landelijke basistakenpakket? 

Norm: 

Voor alle bedrijven in de regio die vallen onder het landelijke basistakenpakket geldt 

een gelijk level playing field volgens een uniform uitvoerings- en kwaliteitsniveau. 

 

Bevindingen 

Het verkrijgen van een gelijk speelveld voor alle bedrijven in de regio die vallen onder 

het landelijke basistakenpakket was voor de gemeenteraad van Oosterhout één van de 

uitgangspunten/doelstellingen bij het aangaan van de GR OMWB. Via een groeimodel 

zou er binnen het werkgebied van de OMWB op 1 januari 2016 sprake zijn van een level 

playing field voor de bedrijven die onder het basistakenpakket vallen. In de jaarlijkse 

werkprogramma’s van de OMWB is over het realiseren van een level playing field echter 

niets opgenomen.  

In de werkprogramma’s en jaarrapportages die de OMWB opstelt voor de gemeente 

Oosterhout wordt op het verkrijgen van het level playing field amper of niet ingegaan.  

Overigens is in het actieplan Huis op orde van de OMWB het verkrijgen van het level 

playing field één van de actielijnen. In het actieplan is opgenomen dat het noodzakelijk 

is een bepaalde mate van uniformiteit in de uitvoeringsmethodiek te realiseren waarbij 

een ondergrens gesteld wordt. Door het realiseren van meer uniformiteit in de 

uitvoeringsafspraken kan gekomen worden tot een meer gelijk speelveld tussen partijen.  

Het bereiken van het level playing field is aan de orde geweest in de gesprekken met de 

medewerkers van de OMWB en de gemeente Oosterhout. Uit deze gesprekken blijkt dat 

deze doelstelling niet is bereikt. Het is voor de OMWB niet mogelijk om deze doelstelling 

te halen omdat veel deelnemers hun eigen prioriteiten meegeven aan de OMWB op het 

vlak van de uitvoering van de VTH-taken. 

 

Beantwoording deelvraag 5 

Er is geen gelijk speelveld voor alle bedrijven in de regio gerealiseerd. De deelnemers 

aan de OMWB (gemeenten en provincie) hebben geen gezamenlijke afspraak gemaakt 

over hoe de bedrijven worden gecontroleerd en welke prioriteiten er worden gesteld bij 

het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht. De OMWB heeft geen 

uniform uitvoerings- en kwaliteitsniveau kunnen ontwikkelen. Het gevolg hiervan is dat 

gelijksoortige bedrijven binnen de regio door de OMWB verschillend worden behandeld, 

omdat de wijze waarop de betreffende gemeente vindt dat het bedrijf moet worden 

behandeld, leidend is.  
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Deelvraag 6: Op welke wijze stuurt de gemeente Oosterhout (zowel 
bestuurlijk als ambtelijk) de OMWB aan zodat de afspraken worden 

gemonitord en nagekomen? 

Norm: 

De gemeente Oosterhout heeft het opdrachtgeverschap zowel bestuurlijk als 

ambtelijk effectief georganiseerd, zodat de afspraken met de OMWB worden 

gemonitord en nagekomen.  

 
 

Bevindingen 

De gemeenteraad heeft bij het aangaan van de GR OMWB de volgende 

uitgangspunten/doelstellingen vastgesteld: 

- Het uitsluiten van onaanvaardbaar gedrag staat centraal. 

- De inspecties zijn risicogestuurd. 

- Bedrijven met een goed naleefgedrag krijgen minder aandacht dan zogenaamde 

  free-riders. 

- Via een groeimodel zal er op 1 januari 2016 sprake zijn van een level playing 

 field voor de bedrijven die onder het basistakenpakket vallen.  

- Een verbetering van de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunning- 

       verlening, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken). 

- Een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving. 

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in het Beleidsplan Fysieke 

Leefomgeving 2015-2018 en in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s de beleids-

uitgangspunten en de prioriteiten op het vlak van de uitvoering van de VTH-taken 

beschreven7. De door de gemeenteraad vastgestelde uitgangspunten zijn grotendeels, 

maar niet expliciet, opgenomen in het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015-2018. Zo 

staat in het beleidsplan ten aanzien van het uitsluiten van onaanvaardbaar gedrag 

vermeld dat de visie van de gemeente is dat degenen die de regels niet naleven ter 

verantwoording worden geroepen. De inspecties die de gemeente laat uitvoeren zijn 

risicogestuurd aangezien deze inspecties zijn gebaseerd op een risicoanalyse waarbij is 

beoordeeld hoe groot de kans is dat een overtreding zich voordoet en hoe groot de 

impact is als de overtreding zich voordoet. De Bonus Malus regeling komt voor in de 

toezichtstrategie van de gemeente, waarin is opgenomen dat particulieren en bedrijven 

met een goedwillende houding een andere (controle)intensiteit vragen dan particulieren 

en bedrijven met een “moet kunnen” attitude of die calculerend gedrag of in het uiterste 

geval zelfs crimineel gedrag vertonen. Het verkrijgen van het level playing field komt in 

het beleidsplan voor door het introduceren van het branchegericht toezicht. Hierbij 

worden branches (zoals bijvoorbeeld tankstations) zoveel mogelijk uniform 

gecontroleerd.  

 

De uitwerking vindt plaats in de jaarlijkse werkprogramma’s die met de OMWB worden 

vastgesteld. Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat het werkprogramma 

zich uitsluitend richt op operationele aspecten, te weten aantallen te verlenen 

                                                      
7 Het vaststellen van het beleidsplan fysieke leefomgeving en de daaruit voortvloeiende uitvoe- 
  ringsprogramma’s is op basis van het besluit omgevingsrecht (Bor) een bevoegdheid van het  
  college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad wordt van het vastgestelde plan in 
  kennis gesteld.  
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vergunningen, te houden controles, et cetera. In het werkprogramma wordt geen relatie 

gelegd met de meer strategische doelen zoals die door de gemeenteraad zijn gesteld.  

 

De accountmanager van de gemeente Oosterhout voor de OMWB onderhoudt alle 

contacten met de OMWB. Zij is het eerste aanspreekpunt voor zowel de medewerkers 

van de gemeente Oosterhout richting de OMWB als voor de medewerkers van de OMWB 

richting de gemeente. De accountmanager voert ook de kwartaalgesprekken met de 

OMWB en adviseert het college van burgemeester en wethouders over zaken betreffende 

de OMWB. De accountmanager wordt voor wat betreft de financiële zaken ondersteund 

door een accountmanager planning en control. Bij de OMWB is eveneens een vaste 

accounthouder aanwezig voor de gemeente Oosterhout. Deze accounthouder vervult 

binnen de OMWB een rol die vergelijkbaar is met die van de gemeentelijke account-

houder bij de gemeente.  

Uit gesprekken met medewerkers van de gemeente Oosterhout is gebleken dat met 

deelname aan de OMWB ook veel expertise is overgedragen. Dit betekent dat de 

gemeente zich bij de opstelling van de jaarlijkse werkprogramma’s en bij de beoordeling 

van de kwartaalrapportages mede baseert op de deskundigheid bij de OMWB. Ook uit 

doelmatigheidsoverwegingen wordt door de gemeente Oosterhout een gedetailleerde 

monitoring niet wenselijk en noodzakelijk gevonden. Op dagelijks operationeel niveau is 

er rechtstreeks contact tussen medewerkers van de OMWB en medewerkers van de 

gemeente Oosterhout. 

 

 

Ter illustratie 

Uit gesprekken die gevoerd zijn met medewerkers van de OMWB en de gemeente Oosterhout 

ter nadere duiding van de cases die vermeld staan in bijlage 1, blijkt dat de gemeente Oosterhout 

een volledig mandaat heeft verleend aan de OMWB voor het afhandelen en verlenen van 

vergunningen. Op het intranet van de OMWB is een overzicht te vinden van de 

mandateringsbesluiten van de gemeente richting OMWB, zodat voor de medewerkers van de 

OMWB duidelijk is wat hun bevoegdheid is. Daarnaast heeft de OMWB procesbeschrijvingen 

vastgesteld waarin is beschreven welke contactmomenten er zijn. 

Dit betekent dat de gemeente Oosterhout zich feitelijk niet bemoeit met de aanvraag, tenzij zich 

er problemen voordoen die tot maatschappelijke en/of bestuurlijke onrust kunnen leiden.  

De OMWB weet welke bedrijven milieutechnisch van belang zijn in Oosterhout en welke dossiers 

politiek gevoelig liggen. Op het moment dat de vergunningverlener merkt dat er iets met een 

aanvraag aan de hand is, neemt deze direct contact op met de gemeente. Er is op verschillende 

lagen contact met de gemeente: strategisch (met de burgemeester), tactisch (management) en 

operationeel (medewerkers). Deze overleggen vinden zowel ad-hoc als structureel (met de 

burgemeester tweemaal per jaar met een overleg over de meest risicovolle bedrijven in 

Oosterhout en op managementniveau elk kwartaal op basis van de kwartaalrapportages) plaats.  

 

 

 

Beantwoording deelvraag 6 

De sturing vanuit de gemeente Oosterhout als opdrachtgever van de OMWB is op 

operationeel niveau afdoende geregeld. Er zijn door de gemeente kaders gesteld welke 

als basis dienen voor de inhoudelijke aansturing van de OMWB. Het opdracht-

geverschap is in de ambtelijke organisatie duidelijk gepositioneerd door twee account-

managers die de contacten tussen de gemeente en de OMWB onderhouden. De 

accountmanagers hebben in de organisatie korte lijnen met betrokken medewerkers en 

bestuurders, waardoor snel kan worden geanticipeerd op ontwikkelingen die spelen.  

Voorts rapporteert de OMWB gedurende het jaar structureel aan de gemeente over de 

operationele afspraken waardoor eventuele bijstelling kan plaatsvinden. Monitoring 
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vindt door de gemeente Oosterhout plaats aan de hand van deze rapportages, zonder 

op details in te gaan. 

De gemeenteraad heeft wel, en veel, informatie gekregen over het verloop en de 

resultaten van de opdrachtverlening op operationeel niveau, zoals bijvoorbeeld de 

aantallen verleende vergunningen, aantallen handhavingsacties, et cetera. Daarbij is 

echter geen verband gelegd met de gestelde doelen en randvoorwaarden, noch is 

anderszins de informatie op operationeel niveau uitgewerkt naar voor de gemeenteraad 

belangrijke inzichten op strategisch niveau.   

 

Deelvraag 7: Op welke wijze rapporteert de OMWB de gemeente Oosterhout 
(zowel bestuurlijk als ambtelijk) over de nagekomen afspraken? 

Norm: 

De OMWB rapporteert aan de gemeente Oosterhout op de wijze die is vastgelegd in 

de GR OMWB en in de DVO. 

 
 

Bevindingen 

Over de wijze van rapportage is in artikel 15 van de DVO opgenomen dat de OMWB elk 

kwartaal rapporteert aan de gemeente over de voortgang van werkzaamheden waarbij 

inzicht wordt gegeven in:   

- het hoofdproduct; 

- lopende producten uit het jaar ervoor; 

- ingekomen producten in het lopende jaar; 

- afgehandelde producten; 

- stilleggingen; 

- nog in behandeling zijnde producten; 

- begroot in euro’s; 

- besteed in euro’s; 

- de percentuele bestedingen.  

 

Significante afwijkingen en te verwachten afwijkingen worden expliciet aan de orde 

gesteld. Over de rapportage vindt overleg plaats tussen de accountmanagers van de 

gemeente en van de OMWB. 

 

De OMWB rapporteert binnen twee maanden na afloop van elk kalenderjaar in een 

jaarverslag aan de gemeente over de in dat kalenderjaar verrichte controles, overige 

werkzaamheden, bestede uren en gemaakte kosten. Gemotiveerd wordt waarom 

bepaalde, in het werkprogramma opgenomen activiteiten, niet zijn uitgevoerd of 

waarom van het werkprogramma is afgeweken. 

 

In 2015 zijn ook klantrapportages opgesteld. In deze rapportages is per product 

ingegaan op de uitputting (besteding van de middelen tot op het ijkpunt) en is een 

toelichting gegeven. Daarnaast is door de OMWB ingegaan op meer algemene 

ontwikkelingen en acties die vanuit de OMWB worden geïnitieerd of gevolgd.  

 

Mede op basis van de door de OMWB aangeleverde rapportages wordt elk jaar door het 

college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout een ‘Terugblik 

VTH fysieke leefomgeving’ en een ‘Uitvoeringsprogramma VTH fysieke leefomgeving’ 

vastgesteld. Dit is één document waarin terug wordt gekeken op de prestaties van het 
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afgelopen jaar en mede op basis van deze uitkomsten wordt het programma voor het 

komende jaar vastgesteld.  

 

De gemeenteraad wordt geïnformeerd middels het jaarverslag en de jaarrekening van 

de OMWB. Deze documenten zijn bedoeld voor alle deelnemers (alle aangesloten 

gemeenten en de provincie) van de OMWB. Alleen in algemene bewoordingen en op een 

hoog abstractieniveau wordt ingegaan op de taakuitoefening door de OMWB en vindt 

verantwoording plaats van de inkomsten en uitgaven en de financiële bijdrage van elke 

deelnemer.  

 

Uit de gesprekken die gevoerd zijn, is gebleken, dat de gemeenteraad daarnaast 

gedurende het jaar wordt geïnformeerd over relevante afwijkingen van het 

werkprogramma indien de noodzaak daartoe uit de kwartaalrapportages blijkt.  

 

Beantwoording deelvraag 7 

De gemeente Oosterhout wordt door de OMWB op uitvoerend niveau tijdig, adequaat en 

structureel geïnformeerd over de nakoming van de gemaakte afspraken.  

Op beleidsmatig niveau wordt de gemeenteraad geïnformeerd op de wijze zoals bepaald 

in de GR OMWB door toezending van een jaarverslag en jaarrekening. In deze 

documenten wordt in algemene bewoordingen en op een hoog abstractieniveau 

ingegaan op de taakuitoefening door de OMWB. 

 

Deelvraag 8: Hoe functioneren de panels ‘Opdrachtgeverschap’ en ‘Planning 
& Control’ die zijn ingesteld om doeltreffend en doelmatig grip te kunnen 
houden op de OMWB? 

Norm: 

Er zijn door de gemeenten en de provincie een ‘Panel Opdrachtgeverschap’ en een 
‘Panel Planning & Control’ ingesteld die adviseren over het doelmatig en doeltreffend 
grip houden op de OMWB.  

 
Bevindingen 

Zoals opgenomen in het bedrijfsplan van de OMWB is een panel ‘Opdrachtgeverschap’ 

en een panel ‘Planning & Control’ ingesteld. In beide panels zit een afvaardiging van de 

deelnemers. Deelnemers bepalen onderling wie zitting neemt in een bepaald panel en 

de samenstelling kan wisselen. Doel is om vooraf na te denken over gevolgen van 

besluiten en draagvlak te vinden voor beoogde verandering en/of vernieuwing om 

gezamenlijk met deelnemers vooraf te komen tot een besluit dat door een meerderheid 

gedragen wordt. 

  

Het panel opdrachtgeverschap bestaat uit een beperkte ambtelijke vertegenwoordiging 

van de 27 opdrachtgevers. Het panel heeft onder meer als taken:  

- Advisering over de uitvoering van de gemeenschappelijke taken van de OD. 

- Advisering over de kwaliteit van de uitvoering. 

- Faciliteren dat de OD zo goed mogelijk adequaat kan inspelen op de beleidskaders 

van de opdrachtgevers die van invloed zijn op de taakuitvoering door de OD. 

- Advisering over uniformering van contractering, onder andere opstellen 

dienstverleningsovereenkomst.  

 

Het panel heeft als doel om gevraagd en ongevraagd advies te geven over zaken die te 

maken hebben met het opdrachtgever zijn. Het panel is onder meer opgericht om met 
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een kleinere groep van de mensen die deelnemen aan het ambtelijk overleg (waarin 

zowel grote als kleine en oostelijke en westelijke gemeenten zitten) te werken aan 

concrete producten en adviezen. Zaken waarover dit panel de laatste jaren advies 

gegeven heeft, zijn bijvoorbeeld VVGB gelden en aanpassingen van het DVO en de GR. 

 

Het panel planning & control richt zich op een goede inrichting van de planning en 

controlcyclus. In dit panel zitten zowel de opdrachtgevers (gemeenten en provincie) als 

de opdrachtnemer (OMWB). Het gaat dan om zaken als de begroting, tussentijdse 

verantwoordingen en de jaarrekening. Het panel heeft de volgende taken:  

- Advies geven over functioneren van de planning en control van de OD. 

- Beoordeling aan de hand van het kader voor verbonden partijen. 

- Beoordeling van de ontwerpbegroting en de ontwerpjaarrekening. 

 

Uit de gevoerde gesprekken met medewerkers van de gemeente en de OMWB blijkt dat 

het werken met een vertegenwoordiging van deelnemers ertoe leidt dat niet alle 

deelnemers vinden dat hun wensen/belangen voldoende worden meegewogen. Het 

nadeel hiervan is dat, ondanks het panel, individuele deelnemers toch kunnen besluiten 

niet mee te gaan in het advies van het panel en hun eigen belang laten prevaleren. 

Doordat de verschillen (verwachting met betrekking tot doel OMWB, grootte, omzet, 

wel/geen verzoektaken en cultuur tussen deelnemers) soms groot zijn, is het vaak lastig 

om vooraf iedereen “mee” te krijgen. De OMWB werd in het verleden vaak als een “black 

box” gezien en bij de medewerkers bestaat de indruk dat de panels bijdragen aan 

transparantie en dat er door deze verbinding meer begrip en draagvlak is en het 

deelnemers het gevoel geeft mee te kunnen sturen in “hun” dienst, ook al is men het 

onderling niet altijd eens. Het ontbreekt wel eens aan het vermogen om “los te laten” 

en men is soms te emotioneel betrokken. 

 

Vanuit de panels worden indien nodig werkgroepen gestart die het panel adviseren, 

waarna deelnemers van het panel hun achterban consulteren/adviseren. Dit alles ook 

weer met als doel om maximaal draagvlak te creëren. Dit lukt echter niet altijd omdat 

deelnemers niet altijd aansluiten bij wat door de meerderheid gevonden wordt. Zelfs 

niet als daar een bestuurlijk besluit over is genomen. Naar aanleiding hiervan is besloten 

meer met achterban-gemeenten te werken. Alle deelnemers van het panel hebben twee 

of drie achterban-gemeenten met wie zij zaken afstemmen. Op deze manier hebben ook 

de andere gemeenten meer inbreng en weten ze beter wat er speelt. Dit heeft 

bijgedragen aan een beter functioneren van het panel. 

 

Beantwoording deelvraag 8 

De panels functioneren over het algemeen goed. Veel adviezen, zoals over de huidige 

DVO, worden breed gedragen en door het overgrote deel van de deelnemers 

overgenomen.  

  

Deelvraag 9: Zijn er andere mogelijkheden om de bovenwettelijke taken te 

organiseren? 

Norm: 

Er is nagegaan op welke wijze de ‘bovenwettelijke taken’ kunnen worden 
georganiseerd.  
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Bevindingen 

De term ‘bovenwettelijke’ taken is enigszins misleidend aangezien het veronderstelt dat 

er taken worden uitgevoerd die niet wettelijk verplicht zijn. Dat is onjuist; de uitvoering 

van de VTH-taken kennen alle een wettelijke grondslag in bijvoorbeeld de Woningwet 

en de Wet milieubeheer. Met ‘bovenwettelijke taken’ worden bedoeld de taken die niet 

verplicht zijn ondergebracht bij de OMWB, zoals bijvoorbeeld de VTH-activiteiten rondom 

bouwen en slopen of advisering over zaken als brandveiligheid, cultuurhistorie en 

planeconomie. De gemeente Oosterhout heeft diverse mogelijkheden om deze taken uit 

te voeren. Afhankelijk van de soort taak bestaan de volgende mogelijkheden: 

- als gemeente zelf de taak uitvoeren; 

- in samenwerking met andere gemeenten de taak uitvoeren; 

- de taak laten uitvoeren door een marktpartij; 

- de taak onderbrengen bij een (andere) OD.  

-  

De keuze die de gemeente maakt hangt af van een aantal factoren, zoals bijvoorbeeld 

de financiën en het voldoen aan kwaliteitscriteria. De kwaliteitscriteria geven 

bijvoorbeeld aan dat bepaalde taken alleen door de overheid mogen worden uitgevoerd.  

 

De gemeente Oosterhout voert de ‘bovenwettelijke’ taken voor het overgrote deel in 

eigen huis uit. De gemeente Oosterhout heeft het registreren van de vergunningen en 

meldingen in het Oosterhoutse systeem en het uitvoeren van geluidsonderzoek bij 

evenementen ondergebracht bij de OMWB. Er zijn gemeenten die minder of geen van 

deze zogenoemde verzoektaken opdragen aan de OMWB en gemeenten die nog meer 

dan Oosterhout (bijvoorbeeld ook bouwtaken, milieubeleid, luchtkwaliteit en milieu-

taken rondom bestemmingsplannen) opdragen. De besluitvorming over de aan de 

OMWB in een specifiek jaar op te dragen taken vindt plaats bij de vaststelling van het 

jaarlijkse werkprogramma. Als input wordt daarvoor het door het college van 

burgemeester en wethouders vastgestelde jaarlijkse Uitvoeringsprogramma VTH fysieke 

leefomgeving gebruikt, dat een uitwerking is van het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 

2015-2018. Daarnaast worden in de loop van het jaar, afhankelijk van de actualiteit, 

door de accounthouder van de gemeente in samenspraak met de accounthouder van de 

OMWB extra verzoektaken aan de OMWB opgedragen, bovenop of in plaats van de 

activiteiten die in het werkprogramma zijn opgenomen.  

 

Onderbrengen basistaken 

Voor de goede orde wordt nog vermeld dat de gemeente Oosterhout niet verplicht is om de 

basistaken (de taken die verplicht bij een OD moeten worden ondergebracht) aan de OMWB 

over te dragen. Gemeenten mogen zelf bepalen bij welke OD zij de basistaken onderbrengen. 

Congruentie met de Veiligheidsregio wordt echter nagestreefd. Indien de gemeente 

Oosterhout besluit om haar basistaken over te hevelen naar een andere OD, dan zijn hier 

echter wel financiële gevolgen aan verbonden. In artikel 35 van de GR OMWB is opgenomen 

dat een deelnemer uit de regeling kan treden tenzij landelijke wetgeving of anderszins de 

mogelijkheid tot uittreding beperkt. Het algemeen bestuur regelt na overleg met de betrokken 

gemeente of de provincie, onder mededeling aan Gedeputeerde Staten en de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de financiële verplichtingen, alsmede de overige 

gevolgen van de uittreding. Daarbij brengt het algemeen bestuur in elk geval de financiële 

consequenties van de uittreding in beeld en draagt zij er zorg voor dat het openbaar lichaam 

een redelijke periode krijgt om haar begroting en formatie in overeenstemming te brengen 

met het nieuwe aantal deelnemers. Verplichtingen die specifiek voor de uittredende gemeente 

zijn aangegaan zullen daarbij in principe ook door die gemeente nagekomen dienen te worden.  
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Daarnaast kan uittreden slechts plaatsvinden met ingang van 1 januari van het jaar, volgende 

op dat waarin de voor uittreding noodzakelijke wijziging van de regeling in werking is 

getreden.  

 

Beantwoording deelvraag 9 

De gemeente kan de verzoektaken die zij heeft ondergebracht bij de OMWB ook op een 

andere manier uitvoeren. Tot op heden was er voor de gemeente Oosterhout geen reden 

hiernaar onderzoek te doen.  

 

Deelvraag 10: Heeft de raad voldoende kaders meegegeven? 

Norm: 

De raad heeft voldoende kaders gesteld voor de overdracht van de VTH-taken aan 

de OMWB. 

 

 
Bevindingen 

In het raadsvoorstel tot het aangaan van de GR OMWB zijn verschillende kaders be-

noemd die voor de overdracht van de VTH-taken aan de OMWB leidend zijn. Zo zijn de 

volgende doelen beschreven die met de oprichting van de OMWB bereikt moeten 

worden: 

1. een verbetering van de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunning- 

       verlening, toezicht en handhavingstaken (VTH-taken); 

2. een verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving; 

3. via een groeimodel op 1 januari 2016 een level playing field voor de bedrijven 

  die onder het basistakenpakket vallen; 

4. het centraal stellen van het uitsluiten van onaanvaardbaar gedrag; 

5. het risicogestuurd zijn van inspecties; 

6. bedrijven met een goed naleefgedrag krijgen minder aandacht dan zogenaamde 

  free-riders. 

Daarnaast is in het raadsvoorstel verwezen naar het bedrijfsplan van de OMWB waarin 

de beleidskaders voor de OMWB staan beschreven. Het bedrijfsplan vormt samen met 

de GR de basis voor bestuurlijke besluitvorming om te komen tot de feitelijke oprichting 

van de OD en geeft daarmee de kaders aan voor de vorming van de OMWB alsmede 

voor de wijze waarop de bedrijfsvoering van de OMWB is ingericht.  

Tot slot zijn in het raadsvoorstel de financiële kaders voor het aangaan van de GR en 

daarmee de uitvoering van de VTH-taken aangegeven. In het financiële kader is 

aangegeven dat de gemeente Oosterhout 5,8 fte inbrengt in de organisatie van de 

OMWB (met een waarde van € 330.000), alsmede een bedrag van € 320.000 als 

vergoeding aan de OMWB voor de te leveren diensten. Het totaalbedrag van € 650.000 

gold als een maximum en was de som van structurele en incidentele uitgaven voor de 

uitvoering van de taken op een minimaal adequaat niveau. 

 

Beantwoording deelvraag 10 

De gemeenteraad heeft op het vlak van de taakuitoefening, de bedrijfsvoering en de 

financiën voldoende algemene kaders meegegeven voor de oprichting en werkwijze van 

de OMWB. In de praktijk blijken deze kaders echter niet de beoogde sturing te geven. 

Het ontbreekt aan een nadere concretisering met kwaliteitsparameters en indicatoren.  
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2.3. Doelmatigheid  

Doelmatigheid, ook wel efficiency genoemd, is de mate waarin de gewenste prestaties 

en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt 

mogelijke inzet van middelen, of waarin met de beschikbare middelen zo veel mogelijk 

resultaat wordt bereikt. Doelmatigheid zegt dus iets over de optimale balans tussen 

kosten en baten. De meest doelmatige behandeling levert de beste resultaten tegen de 

laagst mogelijke prijs.  

In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de geformuleerde deelvragen ten aanzien 

van het aspect doelmatigheid. In de tabel worden de deelvragen benoemd en worden 

de normen aangegeven. Na analyse van de bevindingen worden de deelvragen 

beantwoord. 

 

Deelvraag 11: Worden de taken tegen het als limiet gestelde bedrag van               
€ 650.000 per jaar uitgevoerd? 
 
Deelvraag 12: In hoeverre opereert de OMWB binnen de financiële kaders 
die staan beschreven in het bedrijfsplan van de OMWB van 15 juni 2012? 

Norm deelvraag 11: 

De taken worden tegen het als limiet gestelde bedrag van € 650.000 per jaar 

uitgevoerd. 

Norm deelvraag 12: 

Het limietbedrag is opgenomen in de DVO en in het werkprogramma dat voortvloeit 

uit de DVO wordt aangegeven welke prestaties de OMWB voor de gemeente uitvoert 

met de daaraan gekoppelde tarieven en prijzen. Het is aan de OMWB om dit 

werkprogramma binnen de afgesproken termijn op te leveren.  

Er is een productencatalogus met vaste uurtarieven en vanaf 2016 met zoveel 

mogelijk productenprijzen. 

 

Met de toetreding tot de OMWB zijn twee financiële relaties ontstaan tussen de gemeente 

en de OMWB: 

- In de rol als opdrachtgever: de gemeente geeft op basis van het werkprogramma 

opdracht tot uitvoeren van VTH-taken door de OMWB. De kosten worden in 

rekening gebracht op basis van gewerkte uren x uurtarief. Aan het einde van het 

jaar vindt een nacalculatie plaats, waarbij de verplichte deelnemersbijdrage als 

ondergrens wordt gehanteerd. 

- In de rol als mede-eigenaar: de gemeente is samen met de andere deelnemende 

gemeenten eigenaar van de OMWB en in die zin medeverantwoordelijk en 

aansprakelijk voor het bedrijfsresultaat van de OMWB. 

2.3.1. Bevindingen met betrekking tot de opdrachtgeversrol  

 

Financiële randvoorwaarden  

 

Raadsvoorstel 24 augustus 2012 

In het raadsvoorstel “Aangaan Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- 

en West-Brabant” van 24 augustus 2012 stelde het College als financieel kader voor om 

voor de kosten voor uitvoering van het landelijk basistakenpakket vast te stellen op        

€ 650.000 per jaar en dit bedrag te beschouwen als limiet.  
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Het bedrag ad € 650.000 werd als volgt beargumenteerd: 

a. De gemeente Oosterhout bracht 5,8 fte in de OD, waarmee een bedrag van 

  ongeveer € 330.000 naar de OMWB zou overgaan. 

b. Om de VTH-milieutaken op een adequaat niveau uit te voeren was het de 

  afgelopen jaren al noodzakelijk om een gedeelte van de werkzaamheden uit te  

 besteden aan de RMD. 

c. Het college van burgemeester en wethouders had aan de RMD een prijsopgave 

  gevraagd voor het op minimaal adequaat niveau uitvoeren van het landelijk  

 basistakenpakket. Door de RMD was daarop aangegeven dat de all-in kosten  

        van deze uitvoering € 650.000 per jaar zouden bedragen. 

d. Deze kosten van toekomstige inzet van de OD kwamen volgens het college van 

  burgemeester en wethouders overeen met de som van de in de begroting 

  opgenomen structurele kosten en de incidentele kosten voor uitbesteding aan de 

  RMD in de afgelopen jaren voor wat betreft het landelijk basistakenpakket.  

 

Het betreffende raadsvoorstel bevat verder de volgende passage: “De definitieve kosten 

voor de uitvoering van de taken die de Omgevingsdienst voor ons zal uitvoeren zijn op 

dit moment nog niet exact aan te geven. In de eerste plaats zullen we zelf in het nog 

vast te stellen milieubeleidsplan moeten bepalen welke doelen wij nastreven in 2013. 

Op basis hiervan kunnen vervolgens een dienstverleningsovereenkomst en een 

werkprogramma worden afgestemd met de Omgevingsdienst. Vervolgens kan worden 

vastgesteld in welk deel kan worden voorzien met de (personele) inbreng in de 

Omgevingsdienst en voor welk deel er aanvullend ingekocht moet worden.” 

 

Beleidsplan fysieke Leefomgeving 2015-2018 (december 2014) 

Het hiervoor genoemde milieubeleidsplan is vastgesteld in de vorm van het Beleidsplan 

fysieke Leefomgeving 2015-2018.  Waar in het hiervoor genoemde raadsvoorstel nog 

een meer definitieve bepaling van de kosten in het vooruitzicht werd gesteld heeft in het 

Beleidsplan die nadere bepaling niet plaatsgevonden, maar is voortgegaan op het als 

limiet gestelde bedrag ad € 650.000.  

 

Wel wordt in het Beleidsplan aangegeven dat vanaf 2014 de VVGB8-bedrijven qua 

bevoegdheid zijn overgegaan van de provincie naar de gemeente, waarvoor aan het 

Gemeentefonds een bedrag ad € 270.000 werd toegevoegd. Bij de 2e concern-

rapportage 2014 is dit bedrag bij begrotingswijziging toegevoegd aan het product 

milieubeleid en beheer.  Met deze toevoeging werd de eerdere randvoorwaarde van  

€ 650.000 verhoogd tot € 920.000. 

 

Te bekostigen taken  

In het raadsvoorstel van augustus 2012 werd aangegeven dat het als limiet gestelde 

bedrag ad € 650.000 benodigd was voor de uitvoering van de basistaken. Zoals blijkt 

uit de hierna beschreven bevindingen met betrekking tot de realisatie heeft de gemeente 

daarnaast echter ook betalingen gedaan aan de OMWB voor verzoektaken, collectieve 

taken en overige verrekeningen. Hiervoor zijn echter geen financiële kaders vastgesteld. 

Omdat in het Beleidsplan geen nadere analyse van het benodigde budget is opgenomen 

is daarmee ook onduidelijk gebleven of en in hoeverre deze taken bekostigd konden en 

dienden te worden uit het als limiet gestelde bedrag ad € 920.000, en zo ja, welke 

bedragen dan daarvoor binnen het budget waren opgenomen. 

                                                      
8 VVGB-bedrijven zijn provinciale instellingen waarvoor de provincie tot 1 januari 2014 de 
verklaring van geen bedenkingen afgaf. 
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Beschikbare informatie over uitgaven in de periode 2013-2015 

In het onderzoek is uit drie bronnen informatie beschikbaar gekomen over de werkelijke 

uitgaven in de periode 2013-2015: 

- de administratie van de gemeente; 

- de bedragen die in de jaarrekening bij de OMWB in de paragraaf verbonden partijen 

zijn genoemd; 

- de opgave vanuit de OMWB. 

 

De informatie uit de verschillende bronnen is samengevat in onderstaande tabel.  

 

Jaar 
Programma 

1 
Programma 

2 
Programma 

3 
Programma 

4 
Totaal 

per jaar 
Totaal 

2013-2015 

       

Volgens administratie gemeente      

2013 552.520 50.126 0 66.577 669.223  

2014 833.465 78.616 44.331 -30.721 925.691  

2015 672.521 78.671 59.406 111.638 922.237 2.517.151 

       
Volgens paragraaf Verbonden  partijen in jaarrekening  

  
2013 

    662.526  
2014 

    1.133.722  
2015 

    935.559 2.731.807 

       
Volgens opgave OMWB 

     
2013 

    727.750  
2014 

    894.032  
2015 

    857.377 2.479.159 

 

 

 

Zoals aangegeven bij voetnoot 9, hebben de bedragen bij programma 1 betrekking op 

de wettelijke taken c.q. basistaken van de gemeente. Dit zijn de taken die de gemeente 

sowieso dient uit te voeren vanwege de Wet VTH. De bedragen bij het programma 2 zijn 

verzoektaken. De OMWB voert deze taken uit op verzoek van de gemeente die deze 

naar eigen inzicht opdraagt. Programma 3 betreft de collectieve taken en programma 4 

betreft een restpost van exploitatiekosten die niet bij overige programma’s zijn onder te 

brengen.    

 

Verklaring verschillen  

Zoals uit de tabellen blijkt zijn er verschillen tussen de bedragen die vanuit de drie 

bronnen beschikbaar zijn. Daarbij is vanuit de gemeente aangegeven dat voor een 

correcte weergave van de werkelijke kosten moet worden uitgegaan van de bedragen 

uit de financiële administratie. 
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Verschillen met opgave OMWB  

De verschillen tussen de bedragen die de gemeente Oosterhout opgeeft en die van de 

OMWB worden volgens toelichting van de gemeente “grotendeels veroorzaakt door de 

ingediende nacalculatie van de OMWB. Bij de afsluiting van het boekjaar door de 

gemeente Oosterhout (eind januari), maken de financiële specialisten een zo goed 

mogelijke inschatting van de eindafrekening over dat jaar. Vaak wordt de daad-

werkelijke nacalculatie van de OMWB pas eind mei/begin juni ontvangen. Dit betekent 

dat de gemeente de afwijking in het dan geldende boekjaar moet corrigeren via de 

balans, omdat het boekjaar waarop de nacalculatie betrekking heeft reeds afgesloten is. 

Hierdoor ontstaan verschillen tussen de opgave van de gemeente en de OMWB over 

hetzelfde boekjaar.” 

 

Om het effect hiervan te elimineren zijn in het overzicht de bedragen uit de periode 

2013-2015 getotaliseerd. Uit de tabel blijkt dat over de gele periode bezien er een 

verschil is ad € 37.992, waarbij de opgave vanuit de gemeente iets (1,5%) hoger is dan 

die van de OMWB.   

In het algemeen is het bij onderzoek gebruikelijk dat de financiële gegevens ontleend 

worden aan de organisatie waar het onderzoek zich op richt, in dit geval dus de 

gemeente Oosterhout. De omvang en richting van het verschil met de OMWB geven 

geen aanleiding om hier tot een ander uitgangspunt te komen.  

 

Verschillen met paragraaf Verbonden partijen  

De bedragen in de paragraaf Verbonden Partijen vertonen met name in het jaar 2014 

een relatief groot verschil met de administratie van de gemeente Oosterhout. Ook hier 

is het mogelijk dat er enig verschil is ontstaan door de wijze waarop facturen aan het 

lopend of het volgend boekjaar worden toegerekend. Bij de opstelling in de paragraaf 

Verbonden partijen in de jaarrekening 2014 wordt gesteld: “Het betreft hier nog geen 

definitieve gegevens (december 2014), de gegevens kunnen wijzigen a.d.h.v. de 

definitieve cijfers van de verbonden partijen.” Dat kan mogelijk een verklaring zijn voor 

de beperkte verschillen in 2013  (ca. € 7.000) en in 2015 (ca. € 13.000). 

 

Dat ligt anders in 2014, volgens de jaarrekening zijn de kosten ca. € 208.000 hoger dan 

vanuit de financiële administratie wordt aangegeven. Dit wordt volgens opgave van de 

ambtelijke organisatie veroorzaakt door betalingen die gedaan zijn in verband met 

personele overdracht. Hierbij gaat het onder andere om de afkoop van meegekomen 

vakantie-uren (€ 24.000) en nog eenmalige afkoop van personele zaken (€ 70.000).  

Een aandachtspunt bij deze verklaring is wel dat deze kosten nog niet voorzien waren 

in het raadsvoorstel van augustus 2012, en ook anderszins geen voorstel aan de raad is 

aangetroffen waarin deze kosten zijn toegelicht c.q. daarvoor bij begrotingswijziging 

extra middelen beschikbaar zijn gesteld.   

 

Opmerkelijk is in dat opzicht ook dat in de jaarrekening 2014 in de tabel Verbonden 

partijen de werkelijke uitgaven ad € 1.133.722 worden vergeleken met het in de 

begroting opgenomen bedrag ad € 920.226, maar dit kennelijk geen aanleiding heeft 

gegeven om in de jaarrekening een toelichting op dat verschil op te nemen. Opmerkelijk 

is ook dat het verschil geen aanleiding heeft gegeven tot vragen vanuit de gemeente-

raad.  
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Ontwikkeling uitgaven op basis van de financiële administratie 

Voor het vervolg van de analyses is de Rekenkamer uitgegaan van de uitgaven zoals die 

in de financiële administratie beschikbaar zijn gesteld. Vanuit de gemeente is daarbij de 

volgende toelichting gegeven op de ontwikkeling van de uitgaven t.o.v. het daartoe 

gestelde randvoorwaarde ad € 650.000 (2013) c.q. € 920.000 (vanaf 2014).  

 

2013 

Voor het boekjaar 2013 is uiteindelijk € 669.222 betaald aan de OMWB. Dit wordt 

grotendeels veroorzaakt door extra werkzaamheden door de brand bij ELD medio 2013. 

De OMWB komt echter uit op een bedrag van € 727.750. De gemeente Oosterhout heeft 

de volledige rekening over 2013 niet betaald. In april 2014 kwam de OMWB met een 

eindafrekening van zo’n € 77.000 bovenop de € 650.000. Uit de administratie van de 

OMWB was niet te achterhalen wat de exacte reden hiervan is. De gemeente Oosterhout 

heeft toen afspraken met de OMWB gemaakt, waarbij de helft van de extra kosten 

(namelijk die voor ELD) voor rekening van de gemeente kwamen. Hiervoor is een 

balanspost opgenomen. De rest van de rekening is na overleg met de directie van de 

OMWB niet betaald. Doordat de OMWB de uren wel heeft gemaakt, ontstaat er een 

verschil tussen de realisatie van de OMWB en hetgeen de gemeente Oosterhout 

daadwerkelijk heeft betaald. 

 

2014 

Vanaf 2014 zijn de VVGB-bedrijven qua bevoegdheid overgegaan van de provincie naar 

de gemeente. De gemeente Oosterhout heeft € 270.000 gekregen om deze taken uit te 

voeren. Hierdoor is het budget van de gemeente Oosterhout voor de OMWB toegenomen 

van € 650.000 naar € 920.000. In het algemeen bestuur van de OMWB zijn afspraken 

gemaakt over de hoogte van het budget dat bij deze taken hoort. 

De overige uitgaven boven de limiet worden veroorzaakt door de afwikkeling van 

personeelskosten en verwerking van de nacalculatie van de OMWB over 2013, ten 

gevolge van overschrijding van het werkprogramma. 

 

De bedragen in de paragraaf Verbonden Partijen vertonen een relatief groot verschil met 

de administratie van de gemeente Oosterhout. Dit wordt volgens opgave van de 

ambtelijke organisatie veroorzaakt door betalingen die gedaan zijn in verband met 

personele overdracht. Hierbij gaat het onder andere om de afkoop van meegekomen 

vakantie-uren (€ 24.000) en nog eenmalige afkoop van personele zaken (€ 70.000).  

 

2015 

Voor 2015 geldt eveneens dat de limiet is overschreden vanwege extra taken ten 

aanzien van VVGB-bedrijven, waartegenover de ontvangen extra bijdrage van de 

provincie staat, verwerking van de nacalculatie van de OMWB over 2014, ten gevolge 

van overschrijding van het werkprogramma. Daarnaast heeft de OMWB personeels-

kosten in rekening gebracht. In het algemeen bestuur van de OMWB is besloten dat de 

gemeente Oosterhout deze kosten in 2016 weer terug krijgt. Deze kosten zijn wel 

meegenomen in de gemeentelijke uitgaven aan de OMWB, maar hebben geen 

betrekking op het werkprogramma (zie programma 4). 

 

Begroting 2016 

De begroting 2016 van de OMWB staat in het teken van een streep onder het verleden 

te zetten. De financiële consequenties hiervan werken door in de begroting 2016 

(incidenteel) en ook naar de toekomst (structureel).  
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Conform het besluit van het algemeen bestuur van de OMWB van 13 juli 2016 is in de 

raming voor 2016 de structurele verhoging van € 79.822,84 verwerkt voor de volgende 

kostensoorten: 

- het toerekenen van coördinatie-uren, werkverdeling en dergelijke aan de direct 

productieve uren; 

- extra tariefsverhoging om resterende tekorten te dekken ten bedrage van 

gemiddeld € 2,36 per uur; 

- de opslag van gemiddeld € 2 op het uurtarief voor de vorming van een algemene 

risicoreserve (om toe te werken naar een maximum van € 1.500.000 (5% van de 

omzet van de OMWB) na 3 jaar). 

 

2.3.2. Bevindingen met betrekking tot de eigenaarsrol 

In de periode 2013-2015 heeft de exploitatie van de OMWB tot aanzienlijke tekorten 

geleid. De oorzaken hiervan blijven buiten de scope van dit onderzoek, maar op basis 

van door andere instanties uitgevoerde onderzoeken wordt onderstaand de 

problematiek kort toegelicht. 

In essentie is de problematiek het gevolg van twee typen oorzaken9: 

1. Bij de vorming van de OMWB zijn onvoldoende duidelijke afspraken gemaakt. 

2. De bedrijfsvoering bij de OMWB was in de eerste jaren na oprichting niet op 

  orde.  

 

Ad. 1 Bij de vorming van de OMWB zijn onvoldoende duidelijke afspraken gemaakt 

Bij de vorming van de OMWB zijn op basis van het bedrijfsplan afspraken gemaakt 

tussen de OMWB en de deelnemers aan de OMWB (de gemeenten en de provincie) over 

een groot aantal onderwerpen. Bij de uitvoering van die afspraken is gebleken, dat die 

afspraken niet eenduidig door iedere deelnemer worden uitgelegd. Over de interpretatie 

van die afspraken zijn grote verschillen van mening ontstaan.  

 

Het gaat onder andere om de volgende kwesties:  

a. Hoeveel budget moet iedere deelnemer inbrengen, mede in relatie tot het 

  personeel dat is ingebracht. In het bedrijfsplan van 2012 stonden budgetten, op  

 basis van het ingebrachte personeel en in de begroting 2013 staan budgetten.  

 Welke van die budgetten zijn nu geldend? 

b. Bij de start van de OMWB zijn er afspraken gemaakt in het kader van Sociaal 

  Beleidskader. Een aantal van die afspraken had betrekking op verworven 

 rechten bij de latende organisatie. Wie betaalt die extra kosten: het collectief of 

 de latende organisatie? 

c. Op 1 januari 2014 werd de bevoegdheid van de VVGB-inrichtingen overgedragen 

  van de provincie naar de gemeenten. Er vond een budgetoverdracht plaats van 

  middelen uit het provinciefonds naar het gemeentefonds. De provincie onttrok 

 de middelen, waarop zij in het provinciefonds werd gekort op het budget van de 

  OMWB. De gemeenten waren evenwel niet bereid om die middelen voor 100% 

 te compenseren, omdat zij van mening waren dat die budgetten te hoog waren 

 voor het werk dat er voor gedaan moest worden. Ook een besluit van het 

 algemeen bestuur om deze impasse te doorbreken wordt om principiële redenen 

 niet door alle deelnemers gedeeld. 

                                                      
9 De Galan Groep, 2015, Rapportage tussenevaluatie Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, 
4 maart 2015, p. 1-51. 
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d. In de gemeenschappelijke regeling is bepaald, dat ook de coördinerende 

  werkzaamheden voor het uitvoeren van de basistaken door de deelnemers 

 betaald moeten worden. Een aantal deelnemers is niet bereid om die middelen 

 in te brengen omdat zij de mening zijn toegedaan, dat die werkzaamheden in 

 het uurtarief zitten. 

e. Bij de start van de OMWB is afgesproken dat de OMWB een bedrag zou betalen 

  aan de deelnemers als vergoeding voor het gebruiken van decentrale 

 werkplekken bij de deelnemers. Gaat het hier om het werkelijk gebruik of moet 

 er een bedrag betaald worden voor de inrichting van de werkplek? 

f. In de beginperiode zijn met enkele deelnemers specifieke maatwerkafspraken 

  gemaakt. Die hadden tot gevolg, dat die deelnemers minder gingen betalen.  

 Andere deelnemers waren niet van die afspraken op de hoogte en claimden  

 vervolgens ook dit soort afspraken. De vraag was nu in hoeverre de OMWB het  

 recht heeft om dit soort afwijkende afspraken te maken. 

 

Ad 2. De bedrijfsvoering bij de OMWB was in de eerste jaren na oprichting niet op orde.  

Het bestuur van de OMWB wil met de begroting 2016 een streep onder het verleden 

zetten en de oude verschillen van inzichten uit de eerste jaren met financiële implicaties 

(de ‘oude hypotheken’) oplossen. Dit heeft consequenties voor een of meerdere 

deelnemers en kan doorwerken naar de toekomst. Het betreft: 

- Correctie op de deelnemersbijdrage als in het verleden meer aan formatie werd 

  ingebracht dan aan omzet is gegarandeerd. 

- De werkplekvergoeding voor decentrale werkplekken bij de deelnemers is vanaf  

       2016 komen te vervallen. 

- Alle direct productieve uren worden vanaf 2016 bij alle deelnemers op gelijke 

  wijze in rekening gebracht. 

- De latende organisaties betalen de kosten voortvloeiend uit het Sociaal 

  Beleidskader (SBK) voor het door hen overgedragen personeel, totdat 

 betreffende medewerkers niet meer werkzaam zijn bij de OMWB. 

- Met deelnemers worden vanaf 2016 geen maatwerkafspraken gemaakt als deze 

  financiële gevolgen hebben voor alle deelnemers. 

- Daarnaast is inmiddels aan de betreffende deelnemers over enkele specifieke 

       kwesties arbitrage voorgesteld.  

 

Onderdeel van het actieplan Huis op Orde is het opstellen van een producten- en 

dienstencatalogus met duidelijke productprijzen en marktconforme tariefstelling en het 

opnieuw inrichten van de systemen en rapportage. Dit is gepland in de zogenoemde 

opbouwfase, die loopt van januari tot en met december 2016. 

Dit vindt plaats binnen de volgende kaders die zijn opgenomen in de begroting 201610: 

- Heldere rolverdeling tussen het algemeen bestuur als besluitvormend orgaan, 

 het dagelijks bestuur als besturend orgaan en de deelnemers als eigenaar én 

  opdrachtgever. 

- Duidelijke afspraken inzake de levering van producten en diensten, gebaseerd 

 op het principe van ‘gelijk speelveld’ en gericht op een omslag in sturing en 

  verantwoording van inputgericht naar output/outcomegericht.  

- Efficiënte, logische en transparante processen van offerte tot en met de factuur, 

  gebaseerd op standaardisering en uniformering. 

- Bestuurlijk en ambtelijk leiderschap dat past bij de context waarin de organisatie 

  zich bevindt. 

                                                      
10 Begroting 2016, Meerjarenbegroting 2017 – 2019, OMWB, 27 juni 2016. 
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Financiële consequenties voor de gemeente Oosterhout 

In 2016 zullen door de OMWB de volgende bedragen in rekening worden gebracht: 

Kostensoort Incidentele bijdrage 

Afrekening ‘oude hypotheken’ € 68.545 

Dekking resterend tekort € 84.386 

Kosten actieplan Huis op Orde, 

vakantiegeld (gevolgen CAO), nog niet 

te realiseren bezuinigingen, 

transformatiebudget 

€ 117.009 

Totaal € 270.099 

 

Daarnaast dient de gemeente Oosterhout als eigenaar van de OMWB bij te dragen in de 

tekorten op de exploitatie van de OMWB, als het weerstandsvermogen ontoereikend        

is.   

 

2.3.3. Beantwoording deelvragen 11 en 12 

 

Opdrachtgeversrol  

Bij het besluit tot deelname aan de OMWB is besloten om de kosten voor uitvoering van 

het landelijk basistakenpakket vast te stellen op € 650.000 per jaar en dit bedrag te 

beschouwen als limiet. In verband met de overdracht van taken van de Provincie is het 

budget vanaf 2014 met € 270.000 per jaar verhoogd tot € 920.000. In totaal was op 

grond van deze limietstelling in de periode 2013-2015 dus € 2.490.000 beschikbaar.  

 

In het raadsvoorstel van augustus 2012 was aangegeven dat het bedrag ad € 650.000 

nodig was voor de uitvoering van de basistaken. Daarnaast zijn in de relatie met de 

OMWB echter ook betalingen verricht voor verzoektaken, collectieve taken en overige 

verrekeningen. Hiervoor zijn geen nadere financiële kaders vastgesteld.  

Alhoewel in het raadsvoorstel in het vooruitzicht was gesteld dat een meer definitieve 

berekening zou worden gemaakt is daar in het Beleidsplan voor de Fysieke Leef-

omgeving geen invulling aan gegeven. Daardoor is er ook geen gespecificeerde 

begroting tot stand gekomen waaruit blijkt of ook deze taken uit het als limiet gestelde 

bedrag ad € 920.000 bekostigd konden en dienden te worden en zo ja, welke bedragen 

dan daarvoor binnen het budget beschikbaar waren.   

Nu zo´n begroting niet tot stand is gekomen en kennelijk geen aanleiding is gezien om 

voor die overige taken extra budget te vragen gaat de Rekenkamer van uit dat het 

budget bedoeld was voor de bekostiging van alle aan de OMWB opgedragen taken.  

 

Op grond van de financiële administratie heeft de gemeente in de periode 2013-2015 

voor de uitvoering van taken door de OMWB in totaal € 2.517.151 betaald. Dat is 0,7% 

hoger dan het beschikbare budget, zodat de gemeente vanuit de opdrachtgeversrol niet 

geheel, maar wel nagenoeg binnen het als limiet beschikbare budget is gebleven.    

 

Eigenaarsrol  

Bij het besluit tot deelname werden geen kosten voorzien die ook behoren tot de 

bedrijfsvoering, vanuit de eigenaarsrol. Uitgangspunt was uiteraard dat de OMWB zou 

opereren binnen de financiële kaders van het bedrijfsplan van 15 juni 2012. De OMWB 

is daar echter niet in geslaagd. Vanuit de rol van mede-eigenaar wordt aan de gemeente 
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Oosterhout € 270.099 in rekening gebracht, waarvan een deel ad € 84.386 nodig is om 

de tekorten uit de periode 2013-2015 te dekken. 

In die zin heeft de taakuitvoering door de OMWB toch tot hogere kosten geleid dan bij 

het besluit tot deelname werd voorzien en is (zonder dat de gemeente zelf daar direct 

verantwoordelijk voor gehouden kan worden) hiermee de gestelde limiet overschreden. 

 

Deelvraag 13: Zijn er op landelijk niveau wijzigingen die van aard en 

omvang van invloed kunnen zijn op de uitvoeringskosten? 

Norm: 

Wijzigingen op landelijk niveau worden doorvertaald naar het werkprogramma van 

de OMWB. 

 

 

Bevindingen 

Er zijn binnen het omgevingsrecht en daarmee binnen de uitvoering van de VTH-taken 

veel ontwikkelingen gaande die van invloed kunnen zijn op de aard en omvang van de 

taakuitoefening door de OMWB en daarmee op de uitvoeringskosten. Genoemd kunnen 

worden de overdracht van de zogenaamde VVGB-inrichtingen van de provincie naar de 

gemeente.  

Daarnaast kan de nieuwe Omgevingswet11 nog tot aanpassingen leiden in de 

taakuitoefening van de verschillende partners in de VTH-keten.  

 

Het bestuur heeft in de begroting 2016 een paragraaf gewijd aan trends en 

ontwikkelingen. De OMWB is samen met de beide andere Brabantse OD’s actief 

betrokken bij de voorbereiding van de Omgevingswet en adviseert het bestuur daarover. 

In 2016 organiseert de OMWB drie proefprojecten om het vergunning-verleningsproces 

sneller te laten verlopen. 

Om te voldoen aan de wens om het toezicht intelligenter en meer risicogestuurd in te 

richten, voert de OMWB in 2016 twee proefprojecten uit rond informatiegestuurd 

toezicht.  

 

De OMWB betrekt hierbij door het Ministerie van Economische Zaken ontwikkelde 

software. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is het Programma 

Informatieuitwisseling Milieuhandhaving (PIM) gestart, om gegevens te kunnen 

uitwisselen die noodzakelijk zijn voor een doelmatig toezicht en doelmatige handhaving.  

 

De OMWB onderschrijft de totstandkoming van de Landelijke handhavingsstrategie 

(LHS), die inhoudt dat overheden, OD’s, het Openbaar Ministerie en de politie op 

eenzelfde manier optreden bij geconstateerde overtredingen. Daarmee ontstaat een 

gelijk speelveld. 

                                                      
11 Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel Omgevingswet aangenomen. De  
    verwachting is dat deze wet in 2019 van kracht wordt. De Omgevingswet zorgt voor een  

    minder complexe regelgeving door het verenigen van 26 wetten in 1 wet en het verlagen van 
    het aantal ministeriële regelingen en algemene maatregelen van bestuur (4 in plaats van 120 
    AMvB’s). Doel hiervan is het vergroten van het gebruiksgemak en inzichtelijkheid met  
    betrekking tot de regelgeving en een samenhangende benadering van de leefomgeving. 
    Daarnaast houdt de wet rekening met regionale verschillen (grotere bestuurlijke 
    afwegingsruimte), wordt het gemakkelijker vergunningen aan te vragen door middel van    
    1 (digitaal) loket en zijn er minder onderzoekslasten voor bedrijven. 
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Om tot reductie van het aantal klachten en daarmee tot afname van de toezichtslast te 

komen, werkt de OMWB samen met de andere Brabantse OD’s aan het project 

Vermaatschappelijk Toezicht om het contact tussen bedrijven en omwonenden te 

verbeteren. 

De OMWB voert het toezicht uit bij circa 70 BRZO-bedrijven12. In het landelijk 

programma werkt de OMWB samen met andere inspectiediensten aan uniformering en 

verbetering van het toezicht. 

 

De OMWB richt in 2016 haar aandacht op de ontwikkeling van een regionaal 

duurzaamheidsknooppunt om daarmee te voldoen aan de behoefte van de deelnemers 

zorg te hebben voor de leefomgeving. De aanpak wordt gefinancierd uit het programma 

Duurzaam Door van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

 

Beantwoording deelvraag 13 

De OMWB anticipeert op landelijke trends en ontwikkelingen en schetst in de begroting 

2016 daarvan het perspectief voor de uitvoering van de VTH-taken. Er heeft nog geen 

vertaling plaatsgevonden naar de financiële consequenties voor de deelnemers.  

 

2.4. Vergelijking uurtarieven 

Om een beeld te krijgen van de doelmatigheid van de OMWB is nagegaan of de 

uurtarieven van de OMWB vergeleken konden worden met andere RUD’s c.q. OD’s en 

met de RMD, waaraan de gemeente Oosterhout tot 2013 taken uitbesteedde. Daartoe 

is contact gezocht met diverse OD’s en met Omgevingsdienst.NL (de overkoepelende 

organisatie van omgevingsdiensten) en zijn rapporten13 geraadpleegd.  

 

Hieruit blijkt het volgende:  

 De RUD’s/OD’s hebben hun bedrijfsvoering alle op een andere wijze ingericht 

  (werkprocessen, kostentoedeling). De kosten van de ureninzet van de diverse 

  producten kennen hierdoor alle een andere opbouw, zodat een zuivere vergelijking 

       niet mogelijk is. 

 Verschillende definities van de kosten en de brongetallen die worden 

 toegerekend aan het tarief. De definities en opbouw van de diverse brongetallen 

       zoals directe kosten (Personeelskosten, Huisvesting, ICT en Materiële kosten) en  

       indirecte kosten (Overhead) verschillen per OD. De verschillen lopen uiteen van het 

       wel of niet meenemen van de personeelslasten van de flexibele schil tot het wel of 

       niet meenemen van directe kosten inhuur in het tarief.  

 Wijze van tariefstelling op dit moment. Elke OD heeft een eigen manier waarop 

  het tarief wordt bepaald. Bijvoorbeeld jaarlijkse indexering of kosten gedeeld 

 door fte maal directe uren of totale kosten gedeeld door declarabele uren. 

                                                      
12 Bedrijven waar grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn bóven een bepaalde  
    drempelwaarde, vallen onder de werking van het Besluit risico's zware ongevallen 2015  

    (BRZO-2015). In Nederland zijn er ruim 400 bedrijven die onder de BRZO regelgeving vallen, 
    variërend van complexe chemische industrie tot relatief eenvoudige opslagbedrijven voor 
    bepaalde typen gevaarlijke stoffen. 
13  Onderzoek naar de tariefsopbouw van de omgevingsdiensten in de provincie Zuid-Holland 
    BMC, mei 2014 en Provinciale grip op Groningse, Friese en Drentse bedrijven met grote risico’s 
    voor hun omgeving, Noordelijke Rekenkamer, juni 2016 (drie separate rapporten per    
    provincie). 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-272.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-272.html
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 De inhoud en hoogte van de kostencomponenten verschillen tussen de OD’s. De 

  diversiteit in hoogte van de kostencomponenten zijn terug te voeren op zaken 

 als doorbelasting, huisvestingskosten, salarishuizen en kwaliteit personeel. 

 Verschillende methoden van het actualiseren van de tarieven. Enkele OD’s 

  indexeren het tarief jaarlijks waarbij per OD een ander percentage wordt 

 gebruikt. 

  Andere actualiseren de brongegevens die ten grondslag liggen aan het tarief. 

 Verschil in aantal productieve uren. De OD’s werken met een verschillende 

  definitie van productieve uren, waardoor ook de gehanteerde urennormen 

  verschillen. Een lagere productieve urennorm zorgt voor een hoger uurtarief. 

  Andersom geldt, dat een hogere urennorm voor een lager uurtarief zorgt.  

 De RUD’s zijn nog in ontwikkeling. Doordat de RUD’s/OD’s in ontwikkeling zijn, 

  zijn gevraagde gegevens over het uurtarief, de kengetallen en de activiteiten die 

  in de kengetallen zijn opgenomen niet geleverd.  

 Er is een verschil in het hanteren van uurtarieven. Er is een OD die slechts drie 

  tarieven hanteert, te weten voor een medewerker met MBO-niveau, HBO-niveau 

  en WO-niveau. Een andere OD hanteert uurtarieven voor MBO’ers, HBO’ers, 

  HBO+, specialisten, klachten, klachten buiten kantoortijd, BOA’s en BOA’s buiten 

  kantoortijd. Een vergelijking is hierdoor lastig te maken.  

 Uurtarief alleen is onvoldoende voor het maken van een adequate vergelijking. 

  Het uurtarief staat los van de totale kosten van de producten aangezien deze 

  mede afhangen van de tijdsinzet per product. Uit de gevoerde gesprekken blijkt 

  dat deze ureninzet per RUD/OD en per deelnemer kunnen verschillen, aangezien 

  elke deelnemer zijn eigen prioriteiten bepaalt. Ter illustratie: voor een 

 deelnemer waar beleid is geformuleerd ten aanzien van energiebesparing zal de 

 betreffende RUD/OD bij het behandelen van de vergunningaanvragen en tijdens 

 controles meer aandacht hieraan besteden dan voor andere deelnemers die een 

 dergelijk beleid niet hebben vastgesteld.  

 

Onderstaand overzicht illustreert dat de genoemde OD’s verschillende tarieven 

hanteren14. Conclusies kunnen hieruit niet worden getrokken. 

 

Naam 

OD 

OMWB Omgevingdienst  

Zuid-Oost 

Brabant 

Omgevingsdienst 

Brabant Noord 

DCMR RMD 

2016 € 86,36 € 86,71 € 81,89 € 104,19 € 80,9115 

 

  

                                                      
14 Het gaat hier om gemiddelde uurtarieven. Uurtarieven zijn afkomstig van intern door OMWB 
    gedaan onderzoek en zijn niet gevalideerd met nader onderzoek.  
15 Uurtarief van RMD – geen OD zijnde - stamt uit 2012 en komt uit de offerte van de voormalige  
    milieudienst West-Brabant aan de gemeente Oosterhout voor het uitvoeren van het 
    werkprogramma. De in deze offerte beschreven uurtarieven zijn vervolgens gemiddeld tot het 
    opgenomen uurtarief, om zicht te bieden op de ontwikkeling van het tarief. 
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3. Besturing, controle, verantwoording en toezicht 
 

Dit hoofdstuk gaat in op het begrip ‘governance’ en geeft vervolgens de resultaten weer 

van de documentstudie en de interviews. Governance omvat: de sturing, controle, 

verantwoording en het toezicht.  

Eerst volgt een beschrijving van de OMWB als uitvoeringsdienst en de wijze waarop de 

opdrachtverlening is georganiseerd. Daarna volgt hoe de OMWB bestuurlijk is ingericht, 

welke spelregels gelden, wat de positie van de gemeenteraad is in het geheel van 

beleidsvorming en –uitvoering en op welke wijze de gemeenteraad van Oosterhout 

invloed heeft of kan uitoefenen op de OMWB.  

Er is bij dit hoofdstuk onder andere gebruikgemaakt van eerder onderzoek dat door de 

Rekenkamer West-Brabant in 2015 is uitgevoerd naar Verbonden partijen16. 

3.1. Governance 

Nieuwe bestuurlijke en maatschappelijke opgaven stellen hoge eisen aan de 

bestuurskracht van gemeenten. Een van de mogelijkheden om die te versterken is met 

andere gemeenten samen te werken17.  

 

De Rijksoverheid heeft de samenwerking ten aanzien van het adviseren over 

vergunningverlening, het uitvoeren van toezicht en handhaving op een groot deel van 

het milieugebied verplicht gesteld. Dit heeft geleid tot het aangaan van de GR OMWB 

per 1 januari 2013. 

 

Een samenwerkingsverband dat wordt ingesteld bij gemeenschappelijke regeling wordt 

een verbonden partij18 genoemd. Het gaat hierbij om organisaties die niet (integraal) 

behoren tot de gemeentelijke organisatie, maar die de gemeente inzet om één of meer 

van haar publieke belangen te behartigen.  

 

Kenmerkend voor de verbonden partij die is ingesteld bij een gemeenschappelijke 

regeling, is dat de organisatie wel onderdeel is van het gemeentebestuur, maar op 

afstand staat: het wordt verlengd lokaal bestuur genoemd. Gemeenten blijven wel 

verantwoordelijk voor de aansturing van verbonden partijen, de controle erop en de 

financiële consequenties voor de gemeente. Het is dan ook essentieel dat de 

instrumenten voor democratische (bij)sturing en (tussentijdse) controle, het afnemen 

van verantwoording en uitoefenen van toezicht goed zijn geregeld.  

 

Het inrichten van de democratische (bij)sturing en (tussentijdse) controle, het afnemen 

van verantwoording en uitoefenen van toezicht wordt samengevat onder het begrip 

governance, oftewel: goed besturen.  

 

 

  

                                                      
16  Zie daarvoor onder andere: Koepelnotitie Verbonden partijen Geertruidenberg, Moerdijk en  
    Roosendaal, februari 2015.  
17  In de literatuur worden de volgende drijfveren onderscheiden om te komen tot samenwerking:  
    schaalvoordelen, oplossen van kwetsbaarheden, effectiever werken, profiteren van elkaar, 
    kwaliteit en continuïteit. 
18  Het begrip ‘Verbonden partij’ is vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)  
    en is in artikel 1, lid b als volgt gedefinieerd: ‘Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke 
    organisatie waarin de provincie onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel 
    belang heeft.’ 
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Onder het begrip governance wordt het volgende verstaan: 

 

Het sturen en controleren van overheidsorganisaties en door de overheid in het leven 

geroepen organisaties, de verantwoording die daarover wordt afgelegd en het toezicht 

dat daarop wordt uitgeoefend ten behoeve van belanghebbenden.19 

 

Governance is te onderscheiden in de volgende onderdelen: Sturing, Controle, Verant-

woording en Toezicht.  

 
De wijze waarop de governance vorm en inhoud kan krijgen, dient te passen binnen het 

stelsel van verantwoordelijkheids- en bevoegdheidsverdeling volgens de Gemeentewet,  

de milieuwetgeving en dient te voldoen aan de voorschriften van de Wet gemeen-

schappelijke regelingen (Wgr).  

 

De Wgr stelt eisen aan de bestuurssamenstelling van een gemeenschappelijke regeling 

en aan de informatievoorziening aan de gemeenten. Deze eisen zijn verwerkt in de GR 

OMWB. 

 

Daarnaast hebben de West-Brabantse gemeenten in september 2015 kaderstellende 

spelregels, ook wel samenwerkingsafspraken genoemd, vastgesteld voor een betere 

beheersbaarheid van de samenwerkingsverbanden en een vergroting van de invloed van 

de gemeente(raden). Deze spelregels zijn echter niet onverkort op de OMWB van 

toepassing, aangezien het algemeen bestuur bestaat uit zowel West-Brabantse als 

Midden-Brabantse gemeenten. Voor zover bekend hebben deze laatst genoemde 

gemeenten deze spelregels niet vastgesteld. 

 

Van recente datum is de vernieuwing van het Besluit Begroting en Verantwoording 

(BBV). Openbare lichamen ingesteld op grond van de Wgr, zoals de OMWB, dienen de 

wijzigingen voor het eerst te verwerken in de begrotingsvoorbereiding voor het jaar 

2018. 

 

Tenslotte kan hier het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) van 

december 2015 worden vermeld, voor een betere wisselwerking tussen gemeenteraden 

en de bovengemeentelijke samenwerking20. 

 

Kern van het actuele vraagstuk is dat gemeentelijke samenwerking nodig, soms 

verplicht of zelfs noodzakelijk is. Samenwerking betekent echter ook dat een deel van 

de zeggenschap wordt opgegeven in het belang van het gezamenlijke doel dat via 

samenwerking wordt bereikt. Dat kan spanning opleveren met de wens van 

gemeenteraden om sturing te houden op wat er op afstand gebeurt. Om de 

democratische legitimiteit van de samenwerking te waarborgen is actieve betrokkenheid 

van de gemeenteraad essentieel.  

 

                                                      
19  Ministerie van Financiën, 1996. 
20  Wisselwerking, Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeente- 
    lijke samenwerking, Rob, December 2015. 
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3.2. Governance van uitvoering van de VTH-taken binnen de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

In 2009 is tussen het Rijk, het IPO en de VNG besloten het stelsel van 

vergunningverlening, toezicht en handhaving te verbeteren door een aantal taken te 

bundelen in Regionale uitvoeringsdiensten ook wel omgevingsdiensten (OD) genoemd. 

De verplichting tot instelling van een OD is opgenomen in een wijziging van de Wabo21. 

Wat de gemeentelijke taken betreft gaat het uitsluitend om milieutaken, het zoge-

naamde basistakenpakket. 

 

De provincies en gemeenten stellen samen de OD in op grond van de Wgr en zijn 

daarmee als eigenaar verantwoordelijk voor: 

- de beschikbaarstelling van voldoende middelen; 

- de manier waarop de OD wordt bestuurd; 

- de (strategische) ruimte die de OD krijgt; 

- de risico’s die de OD mag lopen; 

- de kaders voor de interne organisatie; 

- het voorzien in afstemming en overleg met handhavingspartners. 

De deelnemers aan de OD regelen dat in de gemeenschappelijke regeling, zoals is 

gebeurd in de GR OMWB. 

 

De vorming van de OD had geen consequenties voor de bevoegdheidsverdeling voor 

vergunningverlening, toezicht en handhaving; die blijft berusten bij het college van 

burgemeester en wethouders. Het college geeft mandaat aan de OD om de opgedragen 

taken uit te voeren. 

 

In de Wabo is daarnaast opgenomen dat de gemeenteraad bij verordening regels 

vaststelt over de kwaliteit van uitvoering en handhaving van de taken door de OD. Deze 

aanpassing van de wet is sinds 14 april 2016 van kracht. Het college van burgemeester 

en wethouders van Oosterhout heeft inmiddels een concept-verordening vastgesteld.  

 

Algemeen is de opvatting (zie onder andere de toelichting op de modelverordening van 

de VNG) dat de gemeenteraad toeziet op de hoofdlijnen van het beleid voor de kwaliteit 

van de VTH-taken. De beoordeling van de kwaliteit komt toe aan het college van 

burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders doet 

tenslotte jaarlijks over de naleving van de kwaliteitscriteria mededeling aan de 

gemeenteraad.  

 

De bevoegdheidsverdeling is als volgt geordend tussen de OD, het college van 

burgemeester en wethouders en de gemeenteraad: 

- De OD werkt onder leiding van het dagelijks en algemeen bestuur en legt daaraan 

verantwoording af. De leden van het algemeen bestuur leggen op hun beurt voor 

het door hen gevoerde beleid verantwoording af aan het eigen gemeentebestuur. 

- Het college van burgemeester en wethouders is als bevoegd bestuursorgaan belast 

met het stellen van beleidsdoelen voor de kwaliteit van de VTH-taken, 

overeenkomstig de procesregels van het Besluit omgevingsrecht (Mor) en de 

Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor), in ieder geval over dienstverlening, 

uitvoeringskwaliteit en besluiten aangaande de financiën. 

                                                      
21  Artikel 5.3 Wabo. 
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- De gemeenteraad oefent horizontaal toezicht uit op het college van burgemeester 

en wethouders en de burgemeester als lid van het algemeen bestuur van de OMWB 

en gebruikt waar nodig de haar toekomende mogelijkheden met het oog op de 

hoofdlijnen en de continuïteit van het beleid en over de kwaliteit van VTH, als 

belangrijk onderdeel van de zorg voor een veilige en gezonde leefomgeving. 

 

Elke professionele handhavings- en vergunningenorganisatie dient te voldoen aan 

minimum kwaliteitseisen. Met de komst van de Wabo, het Bor en de Mor, werd een 

sluitende beleidscyclus vereist. Deze staat bekend als de Big 8 en bestaat uit een 

dubbele regelkring (afbeelding 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Afbeelding 1  Big 8 

 

In de gemeente Oosterhout is als volgt inhoud gegeven aan de Big 8. 

 

Strategisch beleidskader 

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de afgelopen jaren vaker een 

handhavingsbeleidsplan Fysieke Leefomgeving vastgesteld. Thans geldt het meerjarig 

Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015-2018. Behalve de VTH-taken komen hierin ook 

openbare orde en veiligheid, kleine verkeersovertredingen en de bijzondere wetten voor. 

Dit plan is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder en ter kennis 

gebracht van de gemeenteraad.  

 

In het beleidsplan zijn de doelen die omschreven zijn onder de punten 1 tot en met 6 in 

het raadsvoorstel van 24 augustus 2012 tot het aangaan van de GR OMWB, grotendeels, 

maar niet expliciet benoemd en niet uitgewerkt in meetbare indicatoren, prestaties en 

activiteiten (zie ook de bevindingen bij de deelvragen 1, 6 en 11). 

Als financieel kader heeft de gemeenteraad bij het aangaan van de GR OMWB ingestemd 

met een bedrag van € 650.000 als limiet voor het landelijk basistaken-pakket. In het 
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beleidsplan is dit verhoogd tot een bedrag van € 920.000 als nieuw financieel kader voor 

de uitvoering van het landelijk basistakenpakket en de nieuwe VVGB-taak (zie ook de 

bevindingen bij de deelvragen 11 en 12). 

 
Operationeel beleidskader 

Het operationeel beleidskader bevat de concrete doelen en kaders voor het komende 

tijdvak van vier jaar ten aanzien van vergunningverlening, toezicht- en 

handhavingsstrategieën. Het college van burgemeester en wethouders heeft deze 

opgenomen in het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015-2018, met als financieel 

kader het bedrag van € 920.000 voor de uitvoering van het landelijk basistakenpakket 

en de nieuwe VVGB-taak (zie ook de bevindingen bij de deelvragen 11 en 12). 

 

Planning & control 

De doorwerking van de prioriteiten en doelen op de personele en financiële capaciteit 

vindt plaats in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s en wordt geborgd in de 

gemeentelijke beleidsbegroting.  

In de afgelopen jaren zijn door het college van burgemeester en wethouders 

uitvoeringsprogramma’s vastgesteld voor 2013, 2014, 2015 en 2016. Deze zijn ter 

kennis gebracht van de gemeenteraad. Vanaf 2015 bevat het uitvoeringsprogramma 

zowel een terugblik op het afgelopen jaar als een planning voor het nieuwe jaar voor 

het beleidsveld milieu. De programma’s bevatten overzichten van de prioriteiten en de 

inzet, maar deze zijn niet gebudgetteerd. 

De inhoudelijke toelichting in de beleidsbegrotingen van de gemeente Oosterhout is 

inhoudelijk beperkt en de paragraaf Verbonden Partijen bevat met name financiële 

informatie van het totaalbudget (zie ook paragraaf 3.3.4). 

 

Rapportage en evaluatie 

Het uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geëvalueerd.  

In de afgelopen jaren zijn door het college van burgemeester en wethouders evaluaties 

uitgebracht over 2012-2013, 2014 en 2015. Deze zijn ter kennis gebracht van de 

gemeenteraad. 

Er vindt verantwoording plaats van het aantal uitgevoerde activiteiten door de OMWB, 

echter niet door een relatie te leggen met de doelen die omschreven zijn onder de 

punten 1 tot en met 6 in het raadsvoorstel van 24 augustus 2012 tot het aangaan van 

de GR OMWB. De evaluaties bevatten geen financiële verantwoording. 

 

Voorbereiden 

Tot de voorbereiding behoort het uitvoeren van een omgevingsanalyse en 

probleemanalyse, als basis voor het opstellen van uitvoeringsprogramma’s en het stellen 

van prioriteiten. De uitvoeringsprogramma’s bevatten een nauwkeurige raming van het 

aantal uit te voeren activiteiten door de OMWB, echter niet door een relatie te leggen 

met de doelen die omschreven zijn onder de punten 1 tot en met 6 in het raadsvoorstel 

van 24 augustus 2012 tot het aangaan van de GR OMWB. Er wordt bij de toewijzing van 

de inzet in de vorm van urenbesteding weliswaar een relatie gelegd met het beschikbare 

budget, maar dit wordt niet financieel in bedragen uitgedrukt. 

 

Uitvoeren 

De vertaling van de uitvoeringsprogramma’s vindt plaats in de vorm van een jaarlijks 

werkprogramma dat wordt opgesteld door de OMWB en daarna door de gemeente 

Oosterhout wordt vastgesteld. Deze bevatten overzichten van door de OMWB uit te 
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voeren taken, onderverdeeld naar basistaken, verzoektaken en collectieve taken en de 

daarmee gemoeide kosten. 

 

Monitoren 

Ieder kwartaal vindt overleg plaats tussen de gemeente Oosterhout en de OMWB over 

de realisatie van het werkprogramma. Zo nodig vindt bijstelling plaats. Na afloop van 

het jaar biedt de OMWB een eindrapportage aan over het betreffende jaar. Hierin worden 

zowel de werkzaamheden zichtbaar gemaakt die binnen het werkprogramma zijn 

uitgevoerd, als daarbuiten. Er wordt gemonitord op een beperkt aantal kengetallen. De 

kwaliteitscriteria vragen van de gemeente om meer kengetallen te monitoren. In 2016 

wordt in overleg met de OMWB vastgesteld welke gegevens gemonitord zullen gaan 

worden. Zowel de kwartaal- als de jaarrapportages bevatten financiële overzichten van 

de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden. De gemeente Oosterhout heeft de 

bedragen opgenomen in de jaarrekeningen. In de afgelopen jaren is daarna door de 

OMWB nog een financiële nacalculatie aan de gemeente Oosterhout gezonden. De 

gemeente heeft deze nagekomen kosten opgenomen op de balans (zie ook de 

bevindingen bij de deelvragen 11 en 12). 

 

3.3. OMWB als samenwerkingsverband voor uitvoering van VTH-taken 

De OMWB is het samenwerkingsverband in Midden- en West-Brabant om de VTH-taken 

uit te voeren. De rol van de OMWB is uitvoerend en het werkt in opdracht. Dat is door 

de deelnemende partijen nog eens onderstreept bij de eerste wijziging van de GR OMWB 

in september 2013 door expliciet te bepalen dat geen bevoegdheden worden 

overgedragen zonder een afzonderlijk mandaatbesluit. 

 

Dit betekent tevens dat als het gaat om het VTH-beleid, dit wordt vastgesteld door de 

gemeente Oosterhout. Dit is gebeurd middels het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 

2015–2018. Hierin staan de visie, de doelen van vergunningverlening, toezicht en 

handhaving en de invoeringsstrategieën. Per jaar wordt een uitvoeringsprogramma 

opgesteld, mede op basis van een evaluatie van het afgelopen jaar. In het 

uitvoeringsprogramma staan de prioriteiten uit het beleidsplan voor het komende jaar 

concreet vertaald in acties.  

 

Het uitvoeringsprogramma wordt gebruikt om de opdracht aan de OMWB te kunnen 

opstellen. Dit krijgt vorm als een werkprogramma dat jaarlijks door de gemeente 

Oosterhout en de OMWB wordt vastgesteld en de status heeft van een contract. De voor 

het komende kalenderjaar te leveren prestaties door de OMWB worden daarin concreet 

vastgelegd, met daaraan gekoppelde prijzen en tarieven. 

 

De wijze waarop en de voorwaarden waaronder de OMWB deze taken vervolgens 

uitvoert, is juridisch vastgelegd in een meerjarige dienstverleningsovereenkomst (DVO).  

 

De uitvoering van de taken door de OMWB wordt door de gemeente Oosterhout 

gemonitord aan de hand van kwartaalrapportages van de OMWB over de voortgang. 
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3.4. Sturing 

Sturing is het proces waarbij door de gemeenteraad richting wordt gegeven aan een 

verbonden partij om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Het gaat om het ‘uitzetten 

van de koers’. 

 

Sturing krijgt betekenis als voorzien is in een goede informatievoorziening aan de 

gemeenteraad en de gemeenteraad ook gebruikmaakt van de geboden mogelijkheden 

om te sturen.  Dit komt tot uitdrukking in: 

- Samenstelling en functioneren van het algemeen en dagelijks bestuur van de 

OMWB. 

- Bevoegdheidsverdeling tussen OMWB, college van burgemeester en wethouders en 

gemeenteraad. 

- Wijze waarop de informatievoorziening is ingericht. 

- Wijze waarop de gemeenteraad gebruikmaakt van de geboden mogelijkheden om 

te sturen. 

3.4.1. Samenstelling en functioneren van het bestuur van de OMWB 

De OMWB is een uitvoeringsorganisatie. De GR OMWB is daarom vormgegeven als een 

collegeregeling, wat inhoudt dat alleen collegeleden benoemd kunnen worden in het 

algemeen en dagelijks bestuur.  

 

Het algemeen bestuur bestaat uit evenveel leden als er deelnemers aan de GR OMWB 

zijn. Gedeputeerde Staten en de colleges van burgemeester en wethouders wijzen ieder 

uit hun midden één lid aan. Het college van burgemeester en wethouders van 

Oosterhout heeft de burgemeester aangewezen. Ieder lid van het algemeen bestuur 

heeft één stem en besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de 

aanwezige leden. Voor de vaststelling van de begroting en jaarrekening geldt dat de 

meerderheid van stemmen tevens de helft van de omzet van de OMWB 

vertegenwoordigt. De leden van het algemeen bestuur vertegenwoordigen hun 

gemeente en zij stemmen dus met last. 

 

Het dagelijks bestuur bestaat uit tenminste vijf leden, waaronder de voorzitter die door 

het algemeen bestuur uit zijn midden wordt gekozen.  

 

De GR OMWB bevat in de artikelen 13 en 18 de inlichtingen- en verantwoordingsplicht 

voor de leden van respectievelijk het algemeen en dagelijks bestuur. Dit houdt in dat 

elk lid van het algemeen bestuur gevraagd en ongevraagd aan de gemeenteraad en aan 

het college van burgemeester en wethouders inlichtingen verstrekt over het door hem 

in het algemeen bestuur gevoerde beleid.  

 

Tevens houdt dit in dat de gemeenteraad en het college van burgemeester en 

wethouders de burgemeester als lid van het algemeen bestuur ter verantwoording 

kunnen roepen voor het door hem gevoerde beleid.  

 

De leden van het dagelijks bestuur vertegenwoordigen het gemeenschappelijke belang 

van de OMWB. Dit neemt niet weg dat zij kunnen besluiten bij majeure besluiten eerst 

de zienswijze te willen weten van de bestuursorganen van de deelnemers. Het is 

mogelijk dat daarover afspraken worden gemaakt met de deelnemers.  

De spelregels die de West-Brabantse gemeenten hebben gemaakt voor de relatie met 

de verbonden partijen, komen hierna aan de orde.  
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3.4.2. Bevoegdheidsverdeling tussen OMWB, college van burgemeester en 

wethouders en gemeenteraad 

Alleen uitvoeringstaken zijn door de deelnemers aan de OMWB gemandateerd. 

Uitvoeringstaken worden ook wel gerekend tot de bedrijfsvoering22. In de gemeentelijke 

bevoegdheidsverdeling is het college van burgemeester en wethouders verantwoordelijk 

voor de bedrijfsvoering. Het ligt daarom voor de hand dat een collegelid, in dit geval de 

burgemeester, lid is van het algemeen bestuur van de OMWB. Uit dien hoofde is hij 

medeverantwoordelijk voor een goede uitvoering van de aan de OMWB opgedragen 

taken. 

 

De uitvoering van publieke taken gebeurt binnen democratisch vastgestelde financiële 

en beleidsmatige kaders. Dit houdt ten aanzien van de OMWB in dat de gemeenteraad 

deze kaders vaststelt. 

 

Financiële kaders 

De gemeenteraad geeft invulling aan het budgetrecht door financiële kaders vast te 

stellen. Dat gebeurt in de eerste plaats door vaststelling van de gemeentelijke 

meerjarenbegroting en de jaarlijkse programmabegroting. In de paragraaf verbonden 

partijen is het budget voor de OMWB opgenomen. 

 

Ten aanzien van de begroting van de OMWB heeft de gemeenteraad indirect de 

mogelijkheid om invloed uit te oefenen. Het algemeen bestuur stelt de begroting pas 

vast, nadat elke gemeenteraad een zienswijze heeft kunnen indienen op de 

ontwerpbegroting. De uitgaaf die hierin voor elke gemeente is opgenomen, is een 

verplichte uitgaaf. Dit houdt in dat elke gemeente deze uitgaaf verplicht is op te nemen 

in de jaarrekening.  

 

Beleidsmatige kaders 

Het stellen van beleidskaders door de gemeenteraad van Oosterhout komt tot 

uitdrukking in de vaststelling van beleidsuitgangspunten, zoals bijvoorbeeld in de 

gemeentelijke beleidsbegroting en ten aanzien van de OMWB bij de verplichte paragraaf 

verbonden partijen.  

Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeentelijke ambities ten 

aanzien van VTH vertaald in het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving 2015 – 2018 en in 

jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s die ter kennis zijn gebracht van de gemeenteraad.  

Deze kaders zijn de basis voor de jaarlijkse werkprogramma’s die de gemeente afspreekt 

met de OMWB en die ook ter kennis komen van de gemeenteraad. 

3.4.3. Wijze waarop de informatievoorziening is ingericht 

Om te kunnen (bij)sturen is een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom 

van belang. Deze moet het mogelijk maken dat de gemeenteraad in de positie is om 

(nieuwe) kaders te stellen.  

 

De GR OMWB bevat een aantal bepalingen over de inrichting van de informatie-

voorziening aan de gemeenteraden. Zo is de OMWB verplicht jaarlijks voor  1 april een 

ontwerpbegroting met bijbehorende toelichting aan de gemeenteraden te sturen. In de 

begroting wordt onder andere aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd 

                                                      
22 Onder bedrijfsvoering verstaat de Algemene Rekenkamer de sturing en beheersing van 
bedrijfsprocessen binnen een organisatie om beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. 
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is. Elke gemeenteraad heeft vervolgens gedurende tien weken de gelegenheid een 

zienswijze in te dienen23. Het algemeen bestuur stelt vervolgens de begroting voor 1 juli 

vast.  

 

De informatiestroom vanuit de OMWB bestaat thans, volgens bij de griffier ingewonnen 

informatie, uit de documenten die volgens de GR en de Wgr aan de deelnemers moeten 

worden gezonden, te weten: de ontwerpbegroting, de vastgestelde begroting en de 

jaarrekening. Begin 2016 is bovendien voor het eerst de financiële en beleidsmatige 

kaderbrief voor 2017 toegezonden. In 2015 werd de begroting voor 2016 niet 

vastgesteld en kon de OMWB niet aan de wettelijke eis voldoen. Dit had tot gevolg dat 

de OMWB onder preventief toezicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties werd geplaatst.  

 

Voor een betere beheersbaarheid van en een grotere invloed van de gemeente(raden) 

op samenwerkingsverbanden, zoals de OMWB, heeft de gemeenteraad van Oosterhout, 

evenals de andere West-Brabantse gemeenten, in september 2015 de nota Zes 

kaderstellende spelregels 2015–2019 vastgesteld. Doel van deze spelregels, ook wel 

samenwerkingsafspraken genoemd, is dat de gemeenten de krachten bundelen en 

samen zorg dragen voor integrale aansturing. De spelregels zijn te beschouwen als een 

aanvulling op en een uitwerking van de bepalingen van de GR OMWB. 

 

Toepassing van de spelregels betekent bijvoorbeeld dat jaarlijks in november de 

deelnemers gezamenlijk financiële en beleidsmatige richtlijnen geven aan de verbonden 

partijen, waaronder aan de OMWB. Door gezamenlijk kaders te stellen wordt de invloed 

immers aanmerkelijk vergroot. De verbonden partij dient vervolgens een kaderbrief op 

te stellen met de uitgangspunten voor de nieuwe begroting.  

 

Volgens de spelregels is de verbonden partij daarnaast verplicht vierjaarlijks een 

meerjarenbeleidsplan op te stellen. Dit plan, dat bij aanvang van een nieuwe 

raadsperiode wordt opgesteld, is samen met de jaarrekening de basis om de resultaten 

van de verbonden partij over een periode van vier jaar te evalueren. 

 

De OMWB acht zich formeel niet gebonden aan deze spelregels van de West-Brabantse 

gemeenten, aangezien deze niet door het algemeen bestuur (dat naast de West-

Brabantse uit de Midden-Brabantse gemeenten bestaat) zijn vastgesteld. Om toch 

zoveel mogelijk aan de spelregels tegemoet te komen vindt momenteel overleg plaats 

met de griffierskring hoe deze kunnen worden ingepast in de bestaande werkwijze.  

 

Het BBV24 regelt dat verbonden partijen, zoals de OMWB, verplicht worden opgenomen 

in een aparte paragraaf verbonden partijen. Het is daarmee onderdeel van de 

beleidsbegroting en -rekening. De paragraaf bevat tenminste de visie op de verbonden 

partij in relatie tot de doelstellingen in de begroting en de beleidsvoornemens. De 

paragraaf is daarmee ook kaderstellend.  

 

De inhoudelijke toelichting in de beleidsbegrotingen van de gemeente Oosterhout is 

thans echter beperkt en de paragraaf Verbonden Partijen bevat met name financiële 

informatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft geen uitwerking gemaakt 

van de doelen met bijbehorend financieel kader die door de gemeenteraad in 2012 bij 

                                                      
23  Artikel 27 van de GR OMWB. 
24  Artikel 9, lid 2 Besluit Begroting en Verantwoording. 
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de oprichting van de OMWB zijn gesteld en het geeft niet aan op welke wijze de doelen 

zullen worden bereikt.  Daardoor ontbreekt voor de gemeenteraad het inzicht op welke 

wijze en in welke mate de beoogde effecten zullen worden bereikt, dan wel welke 

maatregelen worden genomen om deze alsnog te bereiken. Dit betekent dat de 

gemeenteraad nauwelijks mogelijkheden heeft om (bij) te sturen ten aanzien van de 

VTH-taken en om een relatie te leggen met andere beleidsvelden. 

 

Juist met als doel de positie van de gemeenteraad bij de kaderstelling en controle op de 

verbonden partij te versterken25, is het BBV recent vernieuwd. De informatie over 

verbonden partijen die gemeenten in de begroting en rekening opnemen moet 

aansluiten op de informatie over de gemeentelijke posities, activiteiten en risico’s.  

 

Door de informatie op te nemen in de beleidsprogramma’s waarop de samenwerking 

met de verbonden partij betrekking heeft, wordt bevorderd dat de bijdrage van 

verbonden partijen en daaraan verbonden risico’s door de gemeenteraad in de 

beschouwingen over de begroting en verantwoording kan worden meegenomen.  

 

Gemeenten dienen ingaande de begroting 2017 te voldoen aan het vernieuwde BBV. Uit 

de interviews is gebleken dat de begroting 2017 van de gemeente Oosterhout volgens 

de nieuwe voorschriften wordt ingericht. Dat betekent dat waar tot op heden de 

informatie aan de gemeenteraad ontbreekt om te kunnen (bij)sturen, daaraan in de 

begroting 2017 wel zal worden voldaan.  

3.4.4. Wijze waarop de gemeenteraad gebruikmaakt van de geboden 

mogelijkheden om te sturen  

De gemeenteraad heeft op een aantal momenten gebruikgemaakt van de 

sturingsmogelijkheden door kaders te stellen, te weten: 

- bij het verlenen van toestemming aan het college van burgemeester en wethouders 

om de GR OMWB aan te gaan;  

- het stellen van een financieel kader; 

- door zienswijzen in te dienen ten aanzien van de ontwerpbegrotingen van de 

OMWB. 

 

Verlenen van toestemming om de GR OMWB aan te gaan 

De gemeenteraad heeft op 18 september 2012 toestemming verleend aan het college 

van burgemeester en wethouders om de GR OMWB aan te gaan. Daarbij zijn de volgende 

doelen bepaald: 

- Verbetering van de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, 

toezicht en handhavingstaken. 

- Verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving. 

 

Tevens zijn voor de uitvoering de volgende kwaliteitscriteria meegegeven: 

- Uitsluiten van onaanvaardbaar gedrag centraal stellen. 

- Inspecties zijn risicogestuurd. 

- Bedrijven met goed naleefgedrag krijgen minder aandacht dan de zogenaamde 

free-riders. 

- Gelijke behandeling en spelregels in het gebied van de regio Midden- en West-

Brabant, het zogenoemde Level Playing Field (LPF), te bereiken op 1 januari 2016. 

                                                      
25  Hoofdlijnen vernieuwing Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), Ministerie van Binnen- 
    landse Zaken en Koninkrijksrelaties, juni 2015, pagina 12. 
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De genoemde doelen zijn echter nog niet vertaald in concrete activiteiten en meetbare 

indicatoren. Ook is nog geen bijbehorend monitorsysteem beschikbaar. Tijdens de 

interviews met medewerkers van de gemeente Oosterhout is onderkend dat het hieraan 

ontbreekt. Er kunnen op dit moment geen uitspraken worden gedaan welke effecten 

met de uitvoering van de VTH-taken door de OMWB worden bereikt in de gemeente 

Oosterhout. Als verklaring is gegeven dat de afgelopen jaren prioriteit is gegeven aan 

het inrichten van een goede operationele aansturing.  

 

Vertaling vindt tot op heden alleen plaats op uitvoeringsniveau door jaarlijks een 

praktisch werkprogramma met de OMWB af te spreken. Uit de interviews is naar voren 

gekomen dat hierbij rekening wordt gehouden met beschikbare kengetallen en met 

landelijke maatstaven voor een zo reëel mogelijke opzet en het bereiken van een 

adequaat niveau.  

 

Omdat alle deelnemende partijen (gemeenten en de provincie Noord-Brabant) tevens 

mede-eigenaar zijn, is in het raadsvoorstel aandacht besteed aan de mede-eigenaarsrol 

van de gemeente Oosterhout.  

 

Het is van belang26 om onderscheid te maken tussen:  

- de rol van opdrachtgever van de OMWB; 

- de rol van mede-eigenaar van de OMWB. 

Beide rollen vertegenwoordigen namelijk verschillende belangen, die niet altijd parallel 

lopen. Dat is onder andere aangetoond door De Galangroep. Uit de tussenevaluatie 

kwam naar voren dat dit onderscheid door de leden van het algemeen bestuur van de 

OMWB te weinig werd gemaakt. Het algemeen bestuur leek zich te gedragen als een 

‘verzameling opdrachtgevers’27. 

 

De nota met spelregels gaat niet in op dit onderscheid, zodat daaruit geen voorstellen 

zijn te halen hoe de deelnemers invulling kunnen geven aan deze rollen. 

 

De burgemeester vervult thans zowel de rol van opdrachtgever als de rol van mede-

eigenaar. Door de gemeenteraad zijn daarbij over de invulling van deze rollen geen 

verdere afspraken met de burgemeester gemaakt. Gelet op de behoefte van de 

gemeenteraad aan stuurinformatie en om meer structuur aan te brengen in de 

informatievoorziening ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen, is inmiddels de 

afspraak gemaakt rond de behandeling van de planning & controldocumenten 

informatieve werksessies te organiseren.  

 

Tijdens het gesprek met de raadsleden van de gemeente Oosterhout is naar voren 

gekomen dat het onderscheid tussen de rol van opdrachtgever en de rol van mede-

eigenaar aanleiding is om te overwegen deze belangen binnen het college van 

burgemeester en wethouders toe te delen aan verschillende portefeuillehouders.  

 

 

  

                                                      
26  Zie onder andere: Koepelnotitie Verbonden partijen Geertruidenberg, Moerdijk en Roosendaal,  

    februari 2015.  
27  Rapportage tussenevaluatie OMWB, De Galangroep, maart 2015, pagina 26. 
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Financieel kader 

Op 18 september 2012 stelde de gemeenteraad tevens een financieel kader. De inbreng 

van 5,8 fte in de organisatie van de OMWB vertegenwoordigde een waarde van € 

330.000. Dit bedrag werd aangevuld tot een maximum bedrag van € 650.000 per jaar 

als vergoeding aan de OMWB voor de uitvoering van de basistaken. Dit bedrag gold als 

een maximum en was de som van structurele en incidentele uitgaven voor de uitvoering 

van de basistaken op een minimaal adequaat niveau.  

 

Het betreffende raadsvoorstel bevat verder de volgende passage: “De definitieve kosten 

voor de uitvoering van de taken die de Omgevingsdienst voor ons zal uitvoeren zijn op 

dit moment nog niet exact aan te geven. In de eerste plaats zullen we zelf in het nog 

vast te stellen milieubeleidsplan moeten bepalen welke doelen wij nastreven in 2013. 

Op basis hiervan kunnen vervolgens een dienstverleningsovereenkomst en een 

werkprogramma worden afgestemd met de Omgevingsdienst. Vervolgens kan worden 

vastgesteld in welk deel kan worden voorzien met de (personele) inbreng in de 

Omgevingsdienst en voor welk deel er aanvullend ingekocht moet worden.” 

 

Het hiervoor genoemde milieubeleidsplan is vastgesteld in de vorm van het Beleidsplan 

fysieke Leefomgeving 2015-2018. Waar in het hiervoor genoemde raadsvoorstel nog 

een meer definitieve bepaling van de kosten in het vooruitzicht werd gesteld heeft in het 

Beleidsplan die nadere bepaling niet plaatsgevonden, maar is voortgegaan op het als 

limiet gestelde bedrag ad € 650.000.  

 

Wel wordt in het Beleidsplan aangegeven dat vanaf 2014 de VVGB-bedrijven qua 

bevoegdheid zijn overgegaan van de provincie naar de gemeente, waarvoor aan het 

Gemeentefonds een bedrag ad € 270.000 werd toegevoegd. Bij de 2e concern-

rapportage 2014 is dit bedrag bij begrotingswijziging toegevoegd aan het product 

milieubeleid en beheer.  Met deze toevoeging werd de eerdere randvoorwaarde van  

€ 650.000 verhoogd tot € 920.000. 

 

In het raadsvoorstel van augustus 2012 werd aangegeven dat het als limiet gestelde 

bedrag ad € 650.000 benodigd was voor de uitvoering van de basistaken. Daarnaast 

heeft de gemeente echter ook betalingen gedaan aan de OMWB voor verzoektaken, 

collectieve taken en overige verrekeningen. Hiervoor zijn echter geen financiële kaders 

aan de raad voorgelegd. Daarmee is onduidelijk gebleven of en in hoeverre deze taken 

bekostigd konden en dienden te worden uit het als limiet gestelde bedrag ad € 920.000,  

en zo ja, welke bedragen dan daarvoor binnen het budget waren opgenomen. 

 

In 2014 heeft de gemeente naast de taakuitvoering ook betalingen gedaan in verband 

met de personele overdracht. Hierbij ging het onder andere om de afkoop van 

meegekomen vakantie-uren (€ 24.000) en een eenmalige afkoop van personele zaken 

(€ 70.000). Deze kosten waren nog niet voorzien in het raadsvoorstel van augustus 

2012, en ook anderszins is geen voorstel aan de raad is aangetroffen waarin deze kosten 

zijn toegelicht c.q. daarvoor bij begrotingswijziging extra middelen beschikbaar zijn 

gesteld.  De raad heeft in dit opzicht geen invulling kunnen geven aan de kader-stellende 

rol. 

 

Zienswijzen ten aanzien van ontwerpbegrotingen van de OMWB 

In de afgelopen jaren heeft de gemeenteraad gebruikgemaakt van de mogelijkheid een 

zienswijze in te dienen. Dat is gebeurd bij de ontwerpbegroting van 2013, 2014, 2015 

en 2016. De gemeenteraad heeft in de beginjaren van de OMWB aangedrongen op 
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kostenreductie, aangekondigd dat kortingen op het gemeentefonds zouden worden 

doorvertaald en dezelfde korting van 3% opgelegd die ook gold voor de andere 

verbonden partijen. Er is ingestemd met de ontwerpbegroting voor 2015, maar er is wel 

verzocht om een beter financieel inzicht. Bij de ontwerpbegroting 2016 van medio 2015 

gaf de gemeenteraad tevens uiting van zijn zorgen over de schuldenpositie van de 

OMWB. Recent heeft de gemeenteraad bij de (nieuwe) ontwerpbegrotingen 2016 en 

2017 aangegeven niet in te stemmen met de voorgestelde tariefopslag voor de vorming 

van een algemene reserve, de tariefopslag ter afdekking van het resterend tekort en de 

verhoogde bijdrage voor de kosten van coördinatie en werkverdeling. 

 

Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen van de deelnemers heeft het algemeen 

bestuur van de OMWB in de afgelopen jaren een gemotiveerd besluit genomen en de 

betreffende deelnemers een reactie gestuurd. In 2015 leidde dit tot het besluit van het 

algemeen bestuur om de begroting 2016 niet vast te stellen. Ten tijde van de opstelling 

van dit rapport was het besluit van het algemeen bestuur ten aanzien van de 

begrotingen 2016 en 2017 nog niet bekend. 

 

Tijdens interviews is naar voren gebracht dat - achteraf gezien - de indertijd opgelegde 

korting niet had moeten plaatsvinden, aangezien de consequenties daarvan niet 

overzienbaar waren. Het heeft een wissel getrokken op de bedrijfsvoering van de OMWB 

en is mede oorzaak van het ontstaan van een negatieve exploitatie. 

3.5. Controle 

Controle is het proces waarbij een stelsel van maatregelen en procedures wordt 

ingevoerd en gehandhaafd, zodat de gemeenteraad kan vaststellen of de uitvoering in 

overeenstemming is en blijft met de gemaakte plannen. Zo nodig wordt er bijgestuurd. 

Het gaat om het ‘op koers houden’ van de verbonden partij. 

 
Uitoefenen van controle krijgt betekenis als voorzien is in een goede 

informatievoorziening aan de gemeenteraad en de gemeenteraad ook gebruikmaakt van 

de geboden mogelijkheden om te controleren. Dit komt tot uitdrukking in: 

- de wijze waarop de informatievoorziening is ingericht; 

- de wijze waarop de gemeenteraad gebruikmaakt van de geboden mogelijkheden 

om te controleren. 

3.5.1. Wijze waarop de informatievoorziening is ingericht 

Om te kunnen controleren is een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom 

van belang. Deze moet het mogelijk maken dat de gemeenteraad in de positie is om te 

controleren. 

 

De West-Brabantse gemeenten hebben met de genoemde spelregels ook aan dit 

onderdeel van de governance inhoud willen gegeven. De nota gaat in op het maken van 

afspraken over de informatievoorziening (vorm en inhoud) bij het aangaan van een 

verbonden partij. Tevens wordt aangegeven dat het zinvol is bij het aangaan van een 

verbonden partij periodieke evaluatiemomenten in de regeling op te nemen. Ook zou 

aandacht moeten worden besteed aan de duur van de regeling.  

 

De nota met spelregels is van augustus 2015 en was bij opstelling van de GR OMWB 

nog niet beschikbaar. Deze spelregels zijn dan ook niet in de huidige GR te vinden. 
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Naast dat de nota ook wijst op de actieve informatieplicht van het college van 

burgemeester en wethouders en van de collegeleden afzonderlijk, bevat het een advies 

om de informatievoorziening van de verbonden partijen te differentiëren naar (politiek, 

inhoudelijk en financieel) risico. Hoe meer risico, hoe zwaarder het ‘toezichtregime’ zou 

moeten zijn en hoe meer informatie gewenst is.  

 

Verder bevat de nota enkele praktische suggesties, zoals: 

- de verbonden partij als vast agendapunt opvoeren bij de raadscyclus (bijvoorbeeld 

gekoppeld aan de AB-vergadering van de verbonden partij); 

- het verstrekken van informatie door het college van burgemeester en wethouders 

aan de gemeenteraad middels nieuwsbrieven of het informeren van een 

raadswerkgroep met een afvaardiging van alle raadsfracties; 

- het organiseren van (subregionale) raadsledenbijeenkomsten voor bijvoorbeeld de 

behandeling van de ontwerpbegroting van de verbonden partij.  

 

De GR OMWB bevat geen andere bepalingen over tussentijdse informatievoorziening 

dan hetgeen in paragraaf 3.2.3 is vermeld, te weten dat het collegelid dat zitting heeft 

in het algemeen bestuur, de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd inlicht over het 

door hem gevoerde beleid28. 

3.5.2. Wijze waarop de gemeenteraad gebruikmaakt van de geboden 

mogelijkheden om te controleren 

Of de gemeenteraad gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheden om de uitvoering te 

controleren door informatie te vragen en te bespreken en/of toepassing te geven aan 

de adviezen uit de nota met spelregels, is uit de documenten en de interviews niet naar 

voren gekomen.  

 

De enkele keer dat een motie van een andere West-Brabantse gemeenteraad is 

ontvangen, is deze voor kennisgeving aangenomen. 

 

Tijdens de interviews is wel naar voren gekomen dat de gemeenteraad door de 

burgemeester als portefeuillehouder vergunningverlening, handhaving en toezicht en als 

lid van het algemeen bestuur van de OMWB gevraagd en ongevraagd is geïnformeerd. 

Zo is onlangs als voorbereiding op het indienen van een zienswijze bij de 

ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 een werkbijeenkomst met raadsleden georganiseerd, 

waarbij de burgemeester informatie heeft gegeven. 

 

De wijze waarop de gemeenteraad beter zijn controlerende taak zou kunnen uitoefenen, 

is nog onderwerp van overleg en gesprek. Concrete afspraken over de wijze van 

informatievoorziening zijn (nog) niet gemaakt.  

 

De eerdergenoemde spelregels van de West-Brabantse gemeenten bevatten onder 

andere de suggestie dat door (sub)regionale afstemming de gemeenten de krachten 

kunnen bundelen. Eén gemeente zou per verbonden partij de leiding kunnen nemen en 

mede namens de andere gemeenten kunnen opereren en nadere afspraken kunnen 

maken met de OMWB ten aanzien van de planning & controlcyclus. Een voorwaarde 

hiervoor is dat er een gemeentelijk adviseur is die de rol van accounthouder 

                                                      
28  Artikel 13 van de GR OMWB. 
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(contactambtenaar) invult. In de gemeente Oosterhout is die functie ingevuld. Tot op 

heden is aan genoemde suggestie (nog) geen uitvoering gegeven.  

 

Raadsleden van de gemeente Oosterhout die deelnamen aan het groepsinterview gaven 

aan dat de beleving ten aanzien van de OMWB is dat er sprake is van verlegd in plaats 

van verlengd lokaal bestuur. Niet alleen is er weinig zicht of de gestelde doelen (meer 

kwaliteit en minder kosten) worden bereikt, ook ontbreekt het volgens de raadsleden 

aan een adequate informatievoorziening over de actuele stand van zaken. Daarbij wordt 

onderkend dat raadsleden wellicht ook actiever om informatie kunnen vragen. 

 

Deze bevinding sluit aan bij de constatering dat het op dit moment ontbreekt aan een 

uitwerking van de doelen die de gemeenteraad bij de oprichting van de OMWB heeft 

gesteld. Om te kunnen controleren is informatie van het college van burgemeester en 

wethouders nodig over ontplooide en nog uit te voeren activiteiten, die aan de hand van 

indicatoren inzicht bieden in hoeverre de beoogde effecten worden bereikt.   

3.6. Verantwoording 

Verantwoording betekent het rekenschap afleggen aan de gemeenteraad door de 

verbonden partij middels bijvoorbeeld voortgangsrapportages en het jaarverslag. Het 

gaat erom dat de verbonden partij ‘in control’ is. 

 

Het afnemen van verantwoording krijgt betekenis als voorzien is in een goede 

informatievoorziening aan de gemeenteraad en de gemeenteraad ook gebruikmaakt van 

de geboden mogelijkheden om verantwoording af te nemen. Dit komt tot uitdrukking 

in: 

- de wijze waarop de informatievoorziening is ingericht; 

- de wijze waarop de gemeenteraad gebruikmaakt van de geboden mogelijkheden 

om verantwoording af te nemen. 

3.6.1. Wijze waarop de informatievoorziening is ingericht 

Om verantwoording te kunnen afnemen is een tijdige, juiste en volledige (actieve) 

informatiestroom van belang. Deze moet het mogelijk maken dat de gemeenteraad in 

de positie is om verantwoording af te nemen. 

 

De GR OMWB bevat de bepaling29 dat het dagelijks bestuur de jaarrekening over het 

afgelopen kalenderjaar jaarlijks voor 1 juni aan de gemeenten stuurt30. De 

gemeenteraden komt echter geen bevoegdheid toe om een zienswijze in te dienen, want 

het onderzoek van de jaarrekening is voorbehouden aan het algemeen bestuur, dat de 

jaarrekening vervolgens uiterlijk 1 juli vaststelt. 

 

Verder bevat de GR de bepaling31 dat de leden van het dagelijks bestuur, tezamen en 

afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig zijn voor het door het 

dagelijks bestuur gevoerde beleid. Dit betekent dat er geen rechtstreekse 

verantwoordingsplicht is van het dagelijks bestuur aan de gemeenteraden van de 

deelnemende gemeenten. Er is sprake van een getrapte verantwoording via de 

burgemeester als lid van het algemeen bestuur. 

                                                      
29  Artikel 29. 
30  Artikel 34b van het vernieuwde BBV bevat de bepaling dat de voorlopige jaarrekening voor  
    15 april moet worden toegezonden aan de deelnemende gemeenten. 
31  Artikel 18. 



 

 

    Onderzoek Relatie gemeente Oosterhout – OMWB 

 
 

 
64 

Conform het bepaalde in het BBV bevatten de gemeentelijke jaarstukken van Oosterhout 

de paragraaf Verbonden Partijen met informatie over de OMWB. De inhoudelijke 

toelichting is echter beperkt en bevat met name financiële informatie. Tijdens de 

interviews met medewerkers van de gemeente Oosterhout is hierover nog opgemerkt 

dat de in deze paragraaf opgenomen bedragen kunnen afwijken van de gemeentelijke 

financiële administratie. In de financiële administratie wordt, nadat het boekjaar al is 

afgesloten, nog de nacalculatie verwerkt die de OMWB in de loop van het jaar aanbiedt 

over het afgelopen jaar. 

 

In 2014 is in de paragraaf Verbonden partijen vermeld dat bij een begroting ad € 

920.226 de betaalde bijdrage aan de OMWB voor de programmakosten in dat jaar € 

1.133.722 bedroegen. Volgens de in het onderzoek ontvangen opgave vanuit de 

financiële administratie bedroegen de kosten voor de taakuitvoering echter € 922.237.  

Dit wordt volgens opgave van de ambtelijke organisatie veroorzaakt door betalingen die 

gedaan zijn in verband met personele overdracht. Hierbij gaat het onder andere om de 

afkoop van meegekomen vakantie-uren (€ 24.000) en nog eenmalige afkoop van 

personele zaken (€ 70.000). Wij constateren dat deze zaken buiten de directe 

taakuitvoering van de OMWB vallen en daarmee buiten de toegekende € 920.000 voor 

de uitvoering van de taken. Voor de bekostiging van deze afwikkeling personele zaken, 

had (zoals hiervoor bij paragraaf 3.4.4. werd aangegeven) apart een budget 

aangevraagd moeten worden bij de raad, dat is niet gebeurd. Met als gevolg dat deze 

kosten via de uitvoeringsbudgetten zijn bekostigd. 

Opmerkelijk is dat dit kennelijk geen aanleiding heeft gegeven om in de jaarrekening 

een toelichting op dat verschil op te nemen. Opmerkelijk is ook dat het verschil geen 

aanleiding heeft gegeven tot vragen vanuit de gemeenteraad. De raad is in dit opzicht 

niet goed in staat gesteld om invulling te kunnen geven aan de controlerende rol, maar 

heeft daar zelf ook geen initiatieven toe ondernomen.  

 

De West-Brabantse gemeenten wijzen in de eerdergenoemde spelregels de jaarrekening 

juist aan als een belangrijk document om te controleren of de activiteiten binnen de 

gestelde beleidsmatige en financiële kaders zijn uitgevoerd. Als bovendien door de 

verbonden partij tegelijk de ontwerpbegroting wordt ingediend, kunnen beide 

documenten tegelijk behandeld worden, waarmee ook de kaderstellende rol aan 

betekenis kan winnen. 

 

In de nota wordt niet genoemd dat de gemeenteraad de directie van de OMWB zou 

kunnen uitnodigen om de jaarrekening en het jaarverslag mondeling toe te lichten en 

daarbij in te gaan op de volgende thema’s: 

- Financiële verantwoording, waarbij de financiën en de besteding daarvan centraal 

staan. 

- Procesverantwoording, waarbij het proces en kwaliteit van de uitvoering centraal 

staan. 

- Beleidsmatige verantwoording, waarbij de effectiviteit en de doelmatigheid van de 

uitvoering centraal staan. 

 

Ook is een mogelijkheid onbenoemd dat de OMWB informatieve bijeenkomsten voor 

raadsleden organiseert, zoals in 2016 is gehouden in Oosterhout, Tilburg en Roosendaal. 

De Rob wijst er bijvoorbeeld op dat het bestuur van een samenwerkingsverband moet 

investeren in de kwaliteit van de verbindingen met de samenleving en het politiek 
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bestuur door inhoudelijke vraagstukken toegankelijk te presenteren, ook nog voor 

daarover in het samenwerkingsverband besluiten zijn genomen32. 

3.6.2. Wijze waarop de gemeenteraad gebruikmaakt van de geboden 

mogelijkheden om verantwoording af te nemen 

Uit de ontvangen informatie blijkt dat de OMWB zowel over de jaren 2013, 2014 en 2015 

de jaarrekening aan de gemeenteraad heeft gestuurd. De gemeenteraad heeft de 

stukken over 2013, 2014 en 2015 voor kennisgeving aangenomen.  

 

Uit de interviews is naar voren gekomen dat er weliswaar bijeenkomsten door de OMWB 

worden georganiseerd, maar dat de animo van raadsleden daarvoor gering is. De 

raadsleden hebben als verklaring daarvoor gegeven dat het ontbreekt aan een goede en 

effectieve inrichting van de governance door de OMWB. De OMWB dient de 

informatievoorziening zodanig in te richten dat deze voldoet aan de behoeften van de 

gemeenteraad. 

 

Daarnaast speelt een rol dat de OMWB een veel groter gebied met veel meer gemeenten 

omvat dan de meeste samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Oosterhout 

participeert. Dit betekent dat niet of in mindere mate voldaan wordt aan enkele 

voorwaarden voor succesvolle regionale samenwerking tussen gemeenten33, zoals: 

- een sterke maatschappelijke verbondenheid bij de ontwikkeling van de regio;  

- een breed gedragen besef van regionale problemen of ontwikkelingskansen, dat 

alle betrokkenen ervan doordringt dat niets doen geen optie is. Ook regionale 

bedrijven en instellingen moeten een bijdrage leveren aan het formuleren van 

regionale opgaven. 

 

Tegelijkertijd is tijdens interviews wel gewezen op een factor, die in de 

wetenschappelijke literatuur wordt gezien als een risicofactor, te weten: 

- Hoe meer partners in de regio samenwerken en hoe meer ze van elkaar verschillen 

in macht en middelen, hoe lastiger het zal zijn om resultaten te boeken. 

 

Dit uit zich onder andere in het accentueren door een aantal gemeenten die deelnemen 

aan de OMWB van de opdrachtgeversrol en die daarmee de eigenaarsrol 

veronachtzamen. Verlengd lokaal bestuur betekent echter het nemen van verant-

woordelijkheid voor beide rollen.  

 

Uit de interviews komt naar voren dat de wijze van samenwerken tussen de 

deelnemende partijen nog nader moet worden afgestemd. Als zij een gezamenlijke taak 

willen uitvoeren, gaat het niet om een eenzijdige belangenbehartiging, maar om de 

gezamenlijke missie en het gezamenlijk belang van de samenwerkende gemeenten.  

Dit dient zich te weerspiegelen in de onderlinge verhoudingen tussen de deelnemers aan 

de OMWB. Voor alleen eigen belang is dan geen plaats, daarentegen juist wel voor het 

centraal stellen van het behalen van het gezamenlijk gestelde doel met respect voor 

eventuele verschillen tussen de aan de samenwerking deelnemende partijen. 

                                                      
32  Wisselwerking, Naar een betere wisselwerking tussen gemeenteraden en de bovengemeente- 
    lijke samenwerking, Rob, December 2015, pagina 7. 
33  Marcel Boogers, Het raadsel van de regio; waarom regionale samenwerking soms resultaten 
    oplevert (2013). 



 

 

    Onderzoek Relatie gemeente Oosterhout – OMWB 

 
 

 
66 

3.7. Toezicht 

Toezicht is de beoordeling door een externe toezichthouder, zoals de accountant, of de 

processen van de verbonden partij voldoen aan de daaraan gestelde eisen. 

 

Het toezicht krijgt betekenis als voorzien is in een goede controle op het financiële 

beheer en op de inrichting van de financiële organisatie, naar genoegen van de 

deelnemende gemeenten, blijkens goedkeurende accountantsverklaringen. Dit komt tot 

uitdrukking in: 

- de wijze waarop het toezicht is geborgd; 

- de wijze waarop de gemeenteraad daarover wordt geïnformeerd.  

3.7.1. Wijze waarop het toezicht is geborgd 

De GR OMWB bevat de bepaling34 dat het algemeen bestuur de verordening vaststelt 

aangaande de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële 

organisatie. Ter uitvoering hiervan vindt de gebruikelijke accountantscontrole plaats.  

 

De eerdergenoemde nota met spelregels van de West-Brabantse gemeenten bevat over 

dit onderdeel geen informatie. 

3.7.2. Wijze waarop de gemeenteraad wordt geïnformeerd 

De betreffende accountantsverslagen over 2013, 2014 en 2015 zijn aan de gemeente-

raad aangeboden. 

 

De gemeenteraad heeft deze voor kennisgeving aangenomen. 

 

3.8. Governance gemeenteraad 

 
In de tabellen worden de deelvragen benoemd en worden de normen aangegeven. 

Daarna worden de deelvragen beantwoord. 

 

Deelvraag 14: Is de gemeenteraad door de OMWB voldoende in staat 

invulling te geven aan governance (sturen, controleren, verantwoording 

afnemen en toezicht uitoefenen)? 

Norm: 

De OMWB voldoet aan de minimale eisen die de Wgr stelt om de raad in staat te 

stellen invulling te geven aan de governance. 

De verstrekte informatie voldoet aan de eisen van actualiteit, eenduidigheid, 

volledigheid en begrijpelijkheid. 

 

 

 

 

  

                                                      
34  Artikel 2a. 
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Beantwoording deelvraag 14 

De GR OMWB is een collegeregeling. Dit betekent dat een rechtstreekse bestuurlijke 

vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad in het algemeen en/of dagelijks bestuur 

niet mogelijk is. 

 

De gemeenteraad oefent invloed uit door financiële en beleidsmatige kaders vast te 

stellen. 

 

De OMWB voldoet in het algemeen aan de verplichtingen in de Wgr en de GR die de 

gemeenteraad de gelegenheid biedt tot het stellen van kaders. In 2015 werd de 

begroting voor 2016 niet vastgesteld en kon de OMWB niet aan de wettelijke eis voldoen. 

Dit had tot gevolg dat de OMWB onder preventief toezicht van het Ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werd geplaatst. De ontwerpbegrotingen voor 

2016 en 2017 zijn later dan 15 april aan de gemeenteraad aangeboden. 

Het vernieuwde BBV bevat verplichtingen ten aanzien van termijnen, die afwijken van 

de tekst van de GR. 

 

Indirect heeft de gemeenteraad invloed op de uitvoering door de OMWB, aangezien op 

basis van door de gemeente vastgestelde beleidsplannen afspraken worden gemaakt 

met de OMWB. Deze plannen en de jaarlijkse werkprogramma’s worden aan de 

gemeenteraad ter kennisname aangeboden. De paragraaf Verbonden Partijen in de 

gemeentelijke beleidsbegrotingen bevat echter slechts beperkte inhoudelijke informatie. 

 

Er zijn spelregels door de West-Brabantse gemeenten vastgesteld voor een betere 

beheersing van de samenwerkingsverbanden en een vergroting van de invloed van de 

gemeente(raden). Het is een gemis dat het algemeen bestuur van de OMWB deze 

spelregels (nog) niet van toepassing heeft verklaard. 

 

Bij de vaststelling van de GR zijn door de gemeenteraad doelen vastgesteld, die echter 

door het college van burgemeester en wethouders niet zijn vertaald in concrete 

prestatieafspraken en activiteiten. Er zijn geen indicatoren vastgesteld aan de hand 

waarvan gemonitord kan worden of en in welke mate, de beoogde effecten voor de 

Oosterhoutse samenleving worden bereikt.  

 

Als opdrachtgever heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van het college 

van burgemeester en wethouders om een bedrag van € 650.000 als limiet te 

beschouwen voor de uitvoering van het landelijk basistakenpakket. In 2014 is dit bedrag 

opgehoogd met € 270.000 ten gevolge van de overdracht van de VVGB-taken van de 

provincie aan de gemeente met de bijbehorende middelen. Anders dan in het 

raadsvoorstel van augustus 2012 in het vooruitzicht werd gesteld is in de daarna 

volgende fase geen nadere analyse van het definitief benodigde budget tot stand 

gekomen. Daarnaast zijn in de afgelopen jaren extra adviestaken en projecten en 

verzoektaken opgedragen. Voor de verschillende programma’s (landelijk basis-

takenpakket, adviestaken en projecten en verzoektaken, collectieve taken en overige 

exploitatiekosten) is geen gespecificeerde begroting tot stand gekomen. De 

gemeenteraad heeft daarmee in dit opzicht beperkt invulling kunnen geven aan zijn 

kaderstellende rol.  
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Als gevolg van de problemen bij de administratieve afhandeling bij de OMWB gaven de 

in de jaarrekening  c.q. daardoor noodzakelijk gebleken narekeningen na afloop van het 

jaar, de jaarverslagen van de gemeente geen volledig inzicht in de kosten die aan dat 

jaar aan de uitvoering van taken door de OMWVB verbonden waren.  

In 2014 heeft de gemeente naast de taakuitvoering ook betalingen gedaan in verband 

met de personele overdracht. Hierbij ging het onder andere om de afkoop van 

meegekomen vakantie-uren (€ 24.000) en een eenmalige afkoop van personele zaken 

(€ 70.000). Deze kosten waren nog niet voorzien in het raadsvoorstel van augustus 

2012, en ook anderszins is geen voorstel aan de raad is aangetroffen waarin deze kosten 

zijn toegelicht c.q. daarvoor bij begrotingswijziging extra middelen beschikbaar zijn 

gesteld.  De raad heeft in dit opzicht geen invulling kunnen geven aan de kaderstellende 

rol. 

Opmerkelijk is in dat opzicht ook dat in de jaarrekening 2014 in de tabel Verbonden 

partijen de werkelijke uitgaven ad € 1.133.722 worden vergeleken met het in de 

begroting opgenomen bedrag ad € 920.226, maar dit kennelijk geen aanleiding heeft 

gegeven om in de jaarrekening een toelichting op dat verschil op te nemen. De raad 

heeft in dit opzicht geen invulling kunnen geven aan de controlerende rol.  

 

Om de controlerende taak uit te oefenen zijn door de West-Brabantse gemeenten 

diverse mogelijkheden geïnventariseerd voor de gemeenteraad, de zogenoemde 

spelregels. Deze zijn ten aanzien van de OMWB niet geïmplementeerd, waardoor de 

mogelijkheden om de controlefunctie uit te oefenen niet volledig worden benut. 

 

Hoewel uit eerder ander onderzoek van de Rekenkamer West-Brabant naar voren is 

gekomen dat het van belang is onderscheid te maken tussen de opdrachtgeversrol en 

de rol van mede-eigenaar, wordt dit onderscheid in Oosterhout ambtelijk wel, maar 

bestuurlijk niet gemaakt. 

 

Het afnemen van verantwoording is slechts beperkt ingevuld, aangezien diverse 

mogelijkheden onbenut blijven.  

 

Het externe toezicht is overeenkomstig de wettelijke voorschriften geregeld en wordt 

dienovereenkomstig uitgevoerd. 

 

Deelvraag 15: Maakt de gemeenteraad voldoende gebruik van de 

instrumenten om governance uit te oefenen? 

Norm: 

De raad maakt voldoende gebruik van de instrumenten om governance uit te 

oefenen, dat wil zeggen om te sturen, te controleren, verantwoording af te nemen 

en toezicht uit te oefenen. 

 

Beantwoording deelvraag 15 

De gemeenteraad maakt voldoende gebruik van de mogelijkheid om financiële kaders 

te stellen door zienswijzen in te dienen. Het effect daarvan is echter beperkt, mede 

omdat er geen overleg en afstemming is met andere aan de OMWB deelnemende 

gemeenten. 

 

Door beleidsplannen vast te stellen wordt indirect invloed uitgeoefend op de aan de 

OMWB opgedragen taken en de daarbij gestelde prioriteiten. De paragraaf Verbonden 
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Partijen in de gemeentelijke beleidsbegroting en in het jaarverslag bevat slechts beperkt 

inhoudelijke informatie. Dat betekent dat het de gemeenteraad thans ontbeert aan 

informatie op bestuurlijk-strategisch niveau om beleidsmatig te kunnen (bij)sturen en 

om de doelmatigheid en effectiviteit van de OMWB te kunnen controleren en beoordelen. 

Zoals hiervoor bij het antwoord op deelvraag 15 werd aangegeven is het opmerkelijk 

dat het verschil in de tabel Verbonden partijen in de jaarrekening 2014 tussen het 

bedrag dat voor taakuitvoering tussen OMWB was begroot (€ 920.226) en de werkelijke 

uitgaven (€ 1.133.722) geen aanleiding heeft gegeven om in de jaarrekening een 

toelichting op dat verschil op te nemen. In dat verband is eveneens opmerkelijk dat het 

verschil ook geen aanleiding heeft gegeven tot vragen vanuit de gemeenteraad. De raad 

is in dit opzicht niet goed in staat gesteld om invulling te kunnen geven aan de 

controlerende rol, maar heeft daar zelf ook geen initiatieven toe ondernomen.  

 

De mogelijkheden om te controleren zijn daarnaast beperkt ingevuld. De gemeenteraad 

kan gezien de voorstellen (spelregels) van de West-Brabantse gemeenten dit beter 

invullen. Het is gewenst daarbij ook het onderscheid tussen de rol van opdrachtgever 

en van mede-eigenaar te betrekken. 

 

Datzelfde geldt voor de mogelijkheden om verantwoording af te nemen. 

 

Opgemerkt wordt dat het mogelijk (nog) ontbreekt aan belangrijke voorwaarden om te 

komen tot succesvolle regionale samenwerking.  
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4. Reactie College op conceptrapportage 
 

 

Op 15 februari 2017 heeft de Rekenkamer de conceptrapportage aangeboden voor 

bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 30 

maart 2017. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.  

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Bij deze maken wij van de gelegenheid gebruik om te reageren op uw aanbevelingen en 

de bevindingen en conclusies die daaraan ten grondslag liggen. U hebt in uw rapport de 

volgende aanbevelingen gedaan: 

 

1. Kom in overleg met het college tot een verduidelijking van de rol van de 

gemeenteraad, het college en de portefeuilleverdeling. 

U geeft in uw rapport aan dat de opdrachtgeversrol op operationeel/ ambtelijk niveau 

afdoende geregeld en duidelijk belegd is. 

 

Op niveau van het college constateert u dat de burgemeester zowel de opdracht-

geversrol als de eigenaarsrol vervult. Gelet op de te onderscheiden belangen verdient 

het wat u betreft aanbeveling te overwegen de hiermee gemoeide verantwoordelijk-

heden binnen het college toe te delen aan verschillende portefeuillehouders. 

 

Reactie 

Om het geheel goed te kunnen overzien, hebben wij er bewust voor gekozen om dit bij 

één portefeuillehouder te beleggen. Over financiële aspecten wordt door de portefeuille-

houder altijd overleg gevoerd met de portefeuillehouder financiën. 

 

De gemeenteraad heeft zowel een kaderstellende als een controlerende rol. Ten aan-

zien van de kaderstellende rol constateert u dat de gemeenteraad hier onvoldoende 

invulling aan heeft kunnen geven omdat de in het raadsvoorstel van augustus 2012 

aangekondigde definitievere bepaling van de kosten die aan de uitvoering van de taken 

door de OMWB verbonden zijn niet heeft plaatsgevonden. Ook geeft u aan dat de 

gemeente naast de taakuitvoering ook betalingen heeft gedaan in verband met de 

personele overdacht, waarvoor door de raad geen kaders zijn gesteld. 

 

Reactie 

Ondanks dat er geen definitievere bepaling van de kosten heeft plaatsgevonden, stelt 

de gemeenteraad wel degelijk jaarlijks bij de begroting de financiële kaders vast. 

Betalingen aan de OMWB vinden binnen deze kaders plaats. Wij onderschrijven de 

conclusie dat de gemeenteraad onvoldoende invulling heeft kunnen geven aan de 

kaderstellende rol dan ook niet. 

 

Ten aanzien van de controlerende rol geeft u op basis van het jaar 2014 aan dat de 

gemeenteraad hier in financiële zin onvoldoende invulling aan heeft kunnen geven en 

aan heeft gegeven, omdat het verschil tussen het begrote bedrag (€ 920.226) en het 

bedrag dat in de paragraaf Verbonden partijen is opgenomen (€ 1.133.722,-) niet in de 

jaarrekening is toegelicht. 
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Reactie 

Het klopt dat dit verschil niet is toegelicht. De reden hiervoor is dat het een voorlopige 

inschatting betrof op basis van informatie van de OMWB. De kosten voor de uitvoering 

door de OMWB die daadwerkelijk over 2014 gerealiseerd zijn lieten geen toelichtings-

waardige afwijking zien ten opzichte van de begroting. Uw conclusie dat de gemeente-

raad in financiële zin onvoldoende invulling heeft kunnen geven aan zijn controlerende 

rol onderschrijven wij dan ook niet. Middels onder andere de concernrapportages van 

de gemeente, de jaarrekening van de gemeente, de jaarrekening van de OMWB en de 

antwoorden op sjabloonvragen beschikt de gemeenteraad ons inziens over de benodigde 

informatie en middelen om zijn rol goed uit te kunnen voeren. 

 

Ook in inhoudelijk opzicht is de raad naar uw mening beperkt in staat gesteld om 

invulling te geven aan de controlerende rol, omdat de gemeentelijke doelen niet zijn 

doorvertaald in indicatoren en streefwaarden. 

 

Reactie 

Zie onze toelichting bij aanbeveling 8. 

 

2. Maak afspraken met het college van burgemeester en wethouders, onderscheiden-

lijk de burgemeester over de invulling van de inlichtingen- en verantwoordingsplicht. 

U geeft in uw rapport aan dat afspraken over de invulling van de inlichtingen- en 

verantwoordingsplicht middels een adequate informatievoorziening over met name de 

strategische belangen c.q. het strategisch beleidskader VTH van de gemeente de 

gemeenteraad in staat stelt invulling te geven aan zijn rol. 

 

Reactie 

Zoals ook blijkt uit de nota verbonden partijen, onderschrijven wij het belang van een 

goede informatievoorziening, zodat de gemeenteraad in staat wordt gesteld zijn rol goed 

uit te kunnen voeren. Dit uit zich onder andere in spelregel 235 van de nota verbonden 

partijen. Wij zijn van mening dat wij hier reeds in voldoende mate invulling aan geven. 

Naast de door ons genoemde informatiestromen bij aanbeveling 1, ontvangt de 

gemeenteraad ook nieuwsbrieven van de OMWB. Wel zien wij kansen om hier in lijn met 

onze reactie op aanbeveling 8 en in overleg met de gemeenteraad een duidelijkere 

structuur in aan te brengen. 

 

3. Stel een adequaat financieel kader vast 

U geeft in uw rapport aan dat wij € 650.000,- (en later € 920.000,-) als limiet be-

schouwden voor de kosten van uitvoering door de OMWB. U haalt vervolgens aan dat 

wij in het raadsvoorstel van augustus 2012 een definitievere bepaling van de kosten die 

aan de uitvoering van de taken door de OMWB verbonden zijn aankondigen. U 

constateert dat deze nadere bepaling niet heeft plaatsgevonden en concludeert daarmee 

dat er geen adequaat financieel kader is vastgesteld. 

 

 

 

 

                                                      
35 'Er dient een tijdige, juiste en volledige (actieve) informatiestroom op gang te worden ge- 

    bracht, die het mogelijk maakt verantwoording af te leggen en die de raad in positie brengt om  
    (gevraagde) nieuwe kaders te stellen. Zowel het college, de verbonden partij als de gemeente- 
    raad zelf dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen.' 



 

 

    Onderzoek Relatie gemeente Oosterhout – OMWB 

 
 

 
72 

Reactie 

Het feit dat er geen definitievere bepaling van de kosten heeft plaatsgevonden, maakt 

ons inziens niet dat er geen financieel kader is vastgesteld. Het limietbedrag dat wij in 

het raadsvoorstel van augustus 2012 hebben aangegeven voor de kosten van uitvoering 

door de OMWB is de limiet voor zowel de basistaken als alle overige taken die de OMWB 

in opdracht van ons college uitvoert. Dit limietbedrag bevestigen wij jaarlijks opnieuw 

bij de begrotingsvoorstellen en vormt door de vaststelling van de begroting door de 

gemeenteraad het financiële kader. Wij onderschrijven deze aanbeveling dan ook niet. 

 

4. Geef nadere invulling aan de West-Brabantse spelregels ten aanzien van de OMWB 

De West-Brabantse spelregels zijn opgesteld voor een betere beheersbaarheid van 

samenwerkingsverbanden en een vergroting van de invloed van de gemeente(raden). 

Er zijn daarin diverse suggesties aangereikt om de governance van de gemeenteraad 

(sturing, controle, verantwoording, toezicht) te verbeteren. U constateert dat daaraan 

ten aanzien van de OMWB geen volledige invulling is gegeven. 

 

Reactie 

Zoals u ook in uw rapport aangeeft is de OMWB formeel niet gebonden aan de nota 

verbonden partijen. Uiteraard onderschrijven wij als college deze nota wel en sturen wij 

richting de OMWB ook op de uitgangspunten die hierin staan. Wij zullen de gemeente-

raad desgewenst ondersteunen bij de nadere invulling hiervan. 

 

5. Stem met andere gemeenteraden de inhoud van zienswijzen af 

Door met andere gemeenteraden de inhoud van in te dienen zienswijzen af te stemmen, 

wordt de integrale aansturing van de OMWB bevorderd. 

 

Reactie 

In het panel 'Planning & Control' worden de zienswijzen gezamenlijk voorbereid. Deze 

worden door de individuele colleges aangevuld dan wel aangepast op basis van de lokale 

situatie en belangen en voorgelegd aan de gemeenteraad. Er ligt dus wel degelijk een 

gezamenlijke basis ten grondslag aan de sturing vanuit de individuele raden. Uw 

conclusie dat het effect van de zienswijze beperkt is omdat er geen overleg en afstem-

ming is met andere aan de OMWB deelnemende gemeenten delen wij daarom ook niet. 

Bovendien doet u naar onze mening met deze conclusie de OMWB tekort. Onze ervaring 

is dat de OMWB ook individuele zienswijze van gemeenten zorgvuldig behandelt. 

 

Wij onderschrijven het belang van integrale aansturing. Om die reden zijn er op 

ambtelijk niveau ook diverse panels. Ten aanzien van de integrale aansturing worden in 

de nota verbonden partijen suggesties gedaan. Het is aan de gemeenteraad hoe de raad 

hier verder invulling aan wil geven. Wij zullen hen daarbij ondersteunen. 

 

6. Verzoek het dagelijks bestuur van de OMWB om in plannings- en voortgangs-

documenten te rapporteren over de ontwikkeling van kwaliteitscriteria, en in aansluiting 

daarop de monitoring en informatievoorziening aan de deelnemende gemeenten. 

Door over de kwaliteitscriteria te rapporteren kan worden nagegaan in hoeverre de 

OMWB voldoet aan de kwaliteitseisen. 

 

Reactie 

Zie onze reactie op aanbeveling 8. 
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7. Blijf oog houden voor de belangen van mede-eigenaar van de OMWB 

De gemeenteraad heeft vanuit het belang van de gemeente als opdrachtgever van de 

OMWB doelen gesteld en een financieel kader vastgesteld. Zij dient ook oog te houden 

voor het belang van mede-eigenaar van de OMWB, zoals voor de kosten van instand-

houding en continuering van de dienstverlening, en dit belang bij de besluitvorming te 

laten meewegen. 

 

Reactie 

Onze ervaring is niet dat dit nu onvoldoende gebeurt. Wij zijn ons als college bewust 

van deze verantwoordelijkheid en faciliteren de gemeenteraad hierin door daar waar dat 

van toepassing is de belangen vanuit de eigenaarsoptiek in onze voorstellen richting de 

gemeenteraad inzichtelijk te maken en af te wegen. 

 

8. Draag het college van burgemeester en wethouders op om de gemeentelijke 

doelstellingen uit te werken in indicatoren en streefwaarden en een monitorsysteem te 

ontwikkelen. 

Door de gemeentelijke doelstellingen uit te werken in indicatoren en streefwaarden en 

een monitorsysteem te ontwikkelen kan de gemeente de producten en diensten van de 

OMWB beoordelen op hun effectiviteit voor de Oosterhoutse samenleving. De gemeen-

teraad wordt zo in staat gesteld toe te zien op de uitvoering van de hoofdlijnen van het 

beleid voor de kwaliteit van de VTH-taken. 

 

Reactie 

Ten aanzien van de beleidsdoelen uit het beleidsplan Fysieke Leefomgeving doen wij dit 

deels al via de jaarlijkse uitvoeringsprogramma's en evaluaties. Wij zullen dit in 2017 

samen met de OMWB kwalitatief verder doorontwikkelen. 

De doelen en uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in het raadsvoorstel van 

augustus 2012, waarin de raad om toestemming wordt gevraagd tot het aangaan van 

de GR OMWB, betreffen doelen en uitgangspunten voor de totstandkoming van de GR. 

Zoals u in uw rapport aangeeft komen deze grotendeels overeen met de doelen uit het 

beleidsplan. De uitgangspunten ten aanzien van onder andere het level playing field en 

het uitsluiten van onaanvaardbaar gedrag hebben wij geborgd door middel van het 

vaststellen van de Landelijke Handhavingsstrategie. De OMWB hanteert deze strategie. 

 

Wij zullen de OMWB verzoeken om in hun rapportages meer specifiek inzage te geven 

in de voortgang en realisatie van de beleidsdoelstellingen en zullen hier ook in onze 

rapportages de juiste aandacht aan besteden. 

 

 

9. Bereid u tijdig voor op de invoering van de Omgevingswet 

 

Reactie 

Wij constateren dat deze aanbeveling niet is gebaseerd op een geconstateerde 

tekortkoming. Desalniettemin zullen wij hier kort op in gaan. Wij hebben de 

implementatie van de Omgevingswet reeds voortvarend ter hand genomen. Per 1 

januari 2016 is er een projectleider aangesteld, vervolgens is er een projectteam 

samengesteld en een projectplan vastgesteld. Het projectplan is in uitvoering. De 

gemeenteraad wordt in dit proces meegenomen en heeft via de meerjarenbegroting 

voor de implementatie budget beschikbaar gesteld. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Oosterhout 

 

 

Was getekend:  

Burgemeester en wethouders van Oosterhout. 
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5. Nawoord 
 
 

De Rekenkamer heeft kennisgenomen van de brief van het College van burgemeester 

en wethouders van 30 maart 2017. De reactie bij enkele aanbevelingen geeft de 

Rekenkamer aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

 
Kaderstellende rol  

Bij het besluit tot toetreding in 2012 in de OMWB werd op basis van de dan beschikbare 

informatie uitgegaan van een benodigd budget ad € 650.000 voor de uitvoering van de 

basistaken. Omdat op dat moment de definitieve kosten nog niet exact waren aan te 

geven (mede afhankelijk van de nog nader te bepalen na te streven doelen), werd 

daarbij een meer definitieve berekening in het vooruitzicht gesteld. Het College 

onderkent dat die definitievere bepaling van de kosten niet heeft plaatsgevonden, maar 

stelt dat de gemeenteraad jaarlijks bij de begroting de financiële kaders vaststelt, en 

daarmee voldoende invulling heeft kunnen geven aan de kaderstellende rol.  

Het College gaat daarmee naar opvatting van de Rekenkamer uit van een te beperkte 

inhoud van de kaderstellende rol en het budgetrecht van de raad. Voor een goede 

invulling van deze rollen is het niet voldoende dat de raad alleen een financiële limiet 

vaststelt, maar dat de raad tot afweging van keuzemogelijkheden ten aanzien van de te 

bereiken doelstellingen kan komen en besluitvorming daarover kan maken. Dit dient te 

gebeuren op basis van een goed onderbouwde raming waarin een duidelijk verband 

wordt gelegd tussen de te realiseren doelen, de daarvoor te verrichten prestaties en de 

daaraan verbonden kosten.  

Zoals het College in het raadsvoorstel van augustus 2012 al aangaf was de onder-

bouwing op dat moment nog niet toereikend; waarbij nog wordt opgemerkt dat de 

voorgestelde limiet ad € 650.000 in dat voorstel alleen nog gerelateerd was aan de 

uitvoering van de basistaken. Nu het College in de periode na 2012 niet tot een 

samenhangende raming op basis van beleidsdoelen, prestaties en daar verbonden 

kosten is gekomen is naar het oordeel van de Rekenkamer de raad niet in staat gesteld 

om voldoende inhoud aan de kaderstellende rol en het budgetrecht te geven.  

 

Controlerende rol 

In aansluiting daarop is voor een goede invulling van de controlerende rol nodig dat de 

raad inzicht heeft in de mate waarin de beleidsdoelen worden gerealiseerd, en in 

hoeverre dit wordt gerealiseerd binnen de financiële kaders. In het onderzoek is 

geconstateerd dat bij het raadsvoorstel tot toetreding tot de OMWB door het College 

onder “wat willen wij bereiken” een aantal doelen werd aangegeven, maar de raad 

daarna slechts in beperkte mate is geïnformeerd over de realisatie van die doelen. De 

Rekenkamer neemt er dan ook met instemming kennis van dat het College de OMWB 

zal verzoeken om in hun rapportages meer specifieke inzage te geven in de voortgang 

en realisatie van de beleidsdoelstellingen, en hier ook in de eigen rapportages aandacht 

aan zal besteden.  

In financiële zin is in het onderzoek een aanzienlijk verschil geconstateerd tussen het 

bedrag dat in 2014 in de  begroting onder Verbonden partijen voor de OMWB werd voor-

zien (ca. € 920.000) en het bedrag dat in de jaarrekening als gerealiseerd werd vermeld 

(ca. € 1.133.000). Het College stelt dat dit verschil niet is toegelicht omdat “het een 

voorlopige inschatting betrof op basis van informatie van de OMWB. De kosten voor de 

uitvoering door de OMWB die daadwerkelijk over 2014 gerealiseerd zijn lieten geen 

toelichtingswaardige afwijking zien ten opzichte van de begroting”. Zoals in de 
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rapportage wordt aangegeven is het verschil inderdaad niet veroorzaakt door een 

afwijking in de bedragen die aan de OMWB werden betaald voor de opgedragen taken, 

maar door betalingen in verband met de personele overdracht. Nu deze betalingen in 

het raadsvoorstel van 2012 nog niet waren voorzien en de extra kosten ook niet 

anderszins aan de raad waren voorgelegd, was dit een toelichtingswaardige afwijking en 

zou het passend geweest zijn dat de raad in concernberichten en/of jaarverslag expliciet 

over deze kosten zou zijn geïnformeerd. 

 
Opdrachtgeversrol en eigenaarsrol  

Een kenmerk van Verbonden partijen is dat de gemeente zowel opdrachtgever als 

eigenaar is. De gemeente heeft als opdrachtgever de taak zicht te houden op de 

realisatie van prestaties binnen de met de OMWB afgesproken randvoorwaarden. In de 

rol van opdrachtgever streeft de gemeente naar een zo goed mogelijk product tegen 

een zo laag mogelijke prijs (beleidsmatige aansturing).  

 

De gemeente heeft als mede-eigenaar de taak om de continuïteit en de risico’s van de 

OMWB te bewaken en te beheersen en hier waar nodig op bij te sturen. In de 

eigenaarsrol heeft de gemeente samen met de andere deelnemende gemeenten 

zeggenschap over de missie, de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de 

OMWB (beheersmatige aansturing).  

Omdat de belangen soms niet hetzelfde zijn kan dit leiden tot spanning tussen beide 

rollen. Daarbij is een risico dat één van beide rollen zo overheersend is dat de andere 

rol, en daarmee de andere belangen onderbelicht worden. Alhoewel de Rekenkamer daar 

zelf geen onderzoek naar heeft gedaan blijkt uit het onderzoek bij de OMWB (rapportage 

De Galangroep) dat de gemeenten in aanvang vooral sturing hebben gegeven vanuit 

hun belang vanuit de opdrachtgeversrol, hetgeen mede heeft bijgedragen aan de 

ontstane problematiek. Het is daarom voor de gemeente zelf, maar ook voor een 

evenwichtige aansturing van de betrokken verbonden partij nodig dat beide rollen helder 

gedefinieerd worden en afspraken worden gemaakt over de wijze waarop bij 

tegenstelling van belangen tot besluitvorming wordt gekomen.  

 
Uitoefening van de bevoegdheden door de raad 

Voor een betere beheersbaarheid van samenwerkingsverbanden en een vergroting van 

de invloed van de raad (raden) zijn de West-Brabantse spelregels opgesteld. Eén van 

de suggesties luidt: “De raden kunnen elkaar informeren over uit te brengen ziens-

wijzen. Ook kan overwogen worden dat enkele raadsleden een verbonden partij 

“adopteren”. De Rekenkamer wijst erop dat deze mogelijkheid van bestuurlijke samen-

werking van de raden los staat van de gezamenlijke ambtelijke voorbereidingen in de 

genoemde panels.  
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Bijlage 1: Casestudy 

 
Om inzicht te krijgen in de wijze waarop in de praktijk inhoud wordt gegeven aan de relatie 

tussen de gemeente Oosterhout en de OMWB zijn drie cases geselecteerd. De cases illustreren 

de concrete dienstverlening van de OMWB en geven inzicht in hoeverre er in de praktijk wordt 

voldaan aan de gestelde kaders voor de dienstverlening. 

 

Er zijn drie dossiers onderzocht te weten het verlenen van een vergunning, het houden van 

een controle en het uitvoeren van een handhavingszaak. De selectie van de drie dossiers heeft 

plaatsgevonden op basis van de volgende criteria: 

- Maatschappelijk en bestuurlijk belang: een dossier dat bestuurlijk en maatschappelijk 

relevant is. 

- Herkenbaarheid en regulier karakter: dossiers die passen in de dagelijkse werkzaamheden 

van de OMWB en waar de reguliere afspraken tussen de OMWB en de gemeente 

Oosterhout op van toepassing zijn. Geen incidenten omdat dit een vertekend beeld kan 

geven van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de taakuitvoering van de OMWB. 

- Van toepassing zijnde beleidsregel: het onderzoeken van drie verschillende producten van 

de OMWB. 

- Kosten: geven van een beeld van de inzet en de gehanteerde kostprijs door de OMWB. 

- Een volledige vergunningsaanvraag: het analyseren van het volledige proces van 

aanvraag tot verlenen van de vergunning. 

- Een controle waarbij een overtreding is geconstateerd en is afgehandeld: nagegaan hoe 

wordt omgegaan met hercontroles en hoe tot beëindiging van de overtreding wordt 

gekomen. 

- Een afgehandelde handhavingszaak: het analyseren van het hele proces van het opleggen 

van een sanctie tot aan behandeling van bezwaar en beroep tot en met eventuele executie 

van de sanctie.  

 

Van de gemeente Oosterhout is een overzicht ontvangen van alle verleende vergunningen, 

gehouden controles en afgehandelde handhavingszaken in 2015. Op basis van bovenstaande 

criteria is een keuze tot stand gekomen van cases. Hierbij worden de volgende kanttekeningen 

gemaakt:  

- Er zijn geen dossiers aangetroffen die meer dan gemiddeld bestuurlijk en maatschappelijk 

relevant zijn. Daarmee passen de dossiers wel goed in het criterium dat deze herkenbaar 

moeten zijn en een regulier karakter dienen te hebben. 

- Er zijn in 2015 geen handhavingszaken geweest die hebben geleid tot het executeren van 

een sanctie. Alle handhavingszaken waren in een eerder stadium al afgerond.  

 

Het onderzoek van de drie cases heeft plaatsgevonden door dossiers op te vragen en te 

bestuderen en aanvullend interviews af te nemen met de betrokken medewerkers.  

 

Dossier: Vergunningverlening 

Van Beek IJzer en Metaal, Energieweg 16 

Van Beek IJzerhandel is een op- en overslagbedrijf voor ijzer, papier en andere goederen. Het 

bedrijf zat al in Oosterhout en vanwege uitbreiding van opslag van gevaarlijk afval heeft het 

bedrijf voor de locatie Energieweg 16 een oprichtingsvergunning aangevraagd.  

Vergunningsaanvragen komen direct bij de OMWB binnen via het OLO (omgevingsloket 

online). De gemeente krijgt hiervan een melding. De aanvraag is binnengekomen op 

6 augustus 2014 en de vergunning is verleend op 16 juli 2015. De grootste milieueffecten 

betreffen geluid (buitenactiviteiten en transport), bodem, luchtkwaliteit en stikstofdepositie. 
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Bij de vergunningsaanvraag was ook het Waterschap betrokken vanwege lozing van mogelijk 

gevaarlijke stoffen. Er is voor de inrichting een beoordeling geweest voor het opstellen van 

een Milieu effect rapportage (MER). Het OMWB heeft echter geen mandaat voor het beoordelen 

van een eventuele MER-verplichting, dit gebeurt door de gemeente. Dit heeft voor enige 

vertraging in de afhandeling gezorgd. Uit de beoordeling bleek dat voor deze inrichting geen 

MER-rapportage nodig was. Er zijn verder geen formele bezwaren tegen de aanvraag ingediend 

waardoor de afhandeling en het afgeven van de vergunning niet tot problemen heeft geleid.  

 

Oosterhout heeft een volledig mandaat verleend aan de OMWB voor het afhandelen en 

verlenen van de vergunning. Op het intranet van de OMWB is een overzicht te vinden van de 

mandateringsbesluiten van de gemeenten richting OMWB zodat voor de medewerkers van de 

OMWB duidelijk is wat hun bevoegdheid is. Daarnaast heeft de OMWB procesbeschrijvingen 

waarin is beschreven welke contactmomenten er zijn. 

Dit betekent dat de gemeente Oosterhout zich feitelijk niet bemoeit met de aanvraag tenzij 

zich er problemen voordoen die tot maatschappelijke en/of bestuurlijke onrust kunnen leiden. 

In dit specifieke dossier is er tussen de gemeente en de OMWB vooral overleg geweest over 

het beoordelen van de MER-verplichting. Het afhandelen van de vergunningsaanvraag op zich 

is aan de OMWB overgelaten.  

 

De OMWB weet welke bedrijven milieutechnisch van belang zijn in Oosterhout en welke 

dossiers politiek gevoelig liggen. Op het moment dat de vergunningverlener merkt dat er iets 

met een aanvraag aan de hand is, neemt deze direct contact op met de gemeente. Er is op 

verschillende lagen contact met de gemeente: strategisch (bestuurlijk), tactisch 

(management) en operationeel (medewerkers). Deze overleggen vinden zowel ad-hoc als 

structureel (bestuurlijk tweemaal per jaar een overleg over de meest risicovolle bedrijven in 

Oosterhout en op managementniveau elk kwartaal op basis van de kwartaalrapportages) 

plaats. Voor dit dossier was het niet nodig om een specifiek overleg te arrangeren tussen de 

gemeente en de OMWB.  

 

De rol van de vergunningverlener binnen de OMWB is feitelijk die van casemanager. Het betreft 

het uitzetten en verzamelen van adviezen, het in de gaten houden van termijnen en het 

redigeren van de beschikking.  

 

Dossier: Houden van controle 

Bakkerij de Jong, Vuurdoornlaan 7 

Het betreft een controle van een bakkerij. De controle werd uitgevoerd omdat het opgenomen 

was in het werkprogramma. Het budget en de afgesproken aantallen zijn leidend bij de 

controles van de gemeente. Uit de eerste controle van 3 oktober 2014 bleek dat de bakkerij 

geen vetafscheider had geïnstalleerd terwijl dat volgens de vergunnings-voorschriften wel 

verplicht is. Vervolgens is op 8 december 2014 een hercontrole uitgevoerd om na te gaan of 

de vetafscheider geplaatst was. Bij deze hercontrole bleek dat de vetafscheider besteld en ook 

aanwezig was in de bakkerij maar nog geplaatst moest worden. Normaal gesproken wordt een 

zaak, als bij de hercontrole blijkt dat niet wordt voldaan, overgedragen aan het team repressief 

(handhaving). In deze zaak is, na overleg met de handhavingsjurist van de OMWB hier van 

afgeweken omdat de vetafscheider al aanwezig was. In dit geval is gekozen voor een tweede 

hercontrole op 24 februari 2015. Bij deze tweede hercontrole bleek dat de vetafscheider was 

geïnstalleerd en functioneerde. In beginsel wordt het beleid van de OMWB gevolgd, hetgeen 

inhoudt dat als na de hercontrole blijkt dat de overtreding nog niet is beëindigd het dossier 

wordt overgedragen aan het team repressief. Dit team stuurt dan als eerste een 

vooraankondiging dwangsom.  



 

 

    Onderzoek Relatie gemeente Oosterhout – OMWB 

 
 

 
80 

Gemeenten die de OMWB niet gemandateerd hebben, versturen zelf de vooraankondiging, 

welke door de juristen van de OMWB opgesteld worden.  

 

De gemeente Oosterhout krijgt afschriften van de brieven en controleverslagen die door de 

OMWB zijn opgemaakt over deze controles (maar ook over alle andere controles die worden 

uitgevoerd). Over dit dossier is geen separaat overleg gevoerd tussen de OMWB en de 

gemeente omdat de afhandeling paste in de mandaatregeling tussen de gemeente en de 

OMWB.  

 

Dossier: Handhaving 

Döhler BV, Albusstraat 5 

Het betreft een inrichting voor de productie van vruchtensapconcentraten. Bij een reguliere 

controle zijn bij Döhler een aantal overtredingen geconstateerd. Het ging om het ontbreken 

van een bodemrisicodocument en een plan met beheermaatregelen voor bodembeschermende 

voorzieningen. Er is een dwangsombeschikking verstuurd. De zaak is afgehandeld omdat de 

ene overtreding is opgeheven en omdat van de andere overtreding de gevraagde maatregelen 

juridisch niet afdwingbaar bleken. De handhavingszaak is afgesloten na controle op de 

verzonden last onder dwangsom. Bij het opleggen van de last onder dwangsom en de 

begunstigingstermijn is geen vooraf vastgestelde strategie toegepast. Er is door de OMWB een 

inschatting gemaakt wat redelijk is.  

Over dit dossier is tijdens het traject geen contact geweest met de gemeente omdat het geen 

bestuurlijk gevoelige zaak betrof. Wel krijgt de gemeente afschriften van de documenten die 

in deze zaak door de OMWB aan Döhler zijn verstuurd.  

Wanneer het een gevoelig dossier zou zijn, dan geeft de toezichthouder aan dat dit het geval 

is. Deze communicatie is overigens niet in een werkproces gevat.  

 

De gemeente heeft een ruim mandaat gegeven aan de OMWB. Er is een contactpersoon bij de 

gemeente Oosterhout maar dit is geen inhoudsdeskundige aangezien die medewerkers zijn 

overgegaan naar de OMWB.  

Als er een bezwaarschrift komt tegen de gemeente Oosterhout, dan gaat de OMWB namens 

de gemeente naar de commissie of de rechter.  
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Bijlage 2: Geïnterviewden 
 

 

De heer mr. drs. S.W.Th. Huisman   - burgemeester 

Mevrouw drs. M.G. Asmus - directeur dienstverlening en 

middelen 

De heer A. Gabriels    - afdelingsmanager informatie- en 

         servicecentrum 

De heer E. Kaarsemaker    - griffier  

Mevrouw A. van Gool    - medewerkster planning&control 

Mevrouw S. van der Burg   - accountmanager  

De heer A. Vermeer    - unitleider toezicht en handhaving 

Mevrouw Y. van Delft    - interim-directeur OMWB 

De heer R. van den Akker   - lid directie OMWB 

De heer B. Wagemaker   - afdelingshoofd financiën OMWB 

De heer M. van Baast    - accountmanager OMWB 

Mevrouw J. Boelier    - vergunningverlener OMWB 

De heer R. Toebak    - jurist OMWB 

 

Een delegatie van de gemeenteraad, bestaande uit: 

De heer J.P. Alkema    - raadslid CDA 

Mevrouw A.M. Beekers   - raadslid SP 

Mevrouw M.E. Hemmer   - raadslid D66 

De heer A.B. Kastelijns   - raadslid Gemeentebelangen 

De heer J.C. Noltee    - raadslid Groen Brabant 

De heer J.W.M. Peters   - raadslid VVD 

De heer A.P.M. Strack van Schijndel  - raadslid Gezond Burger Verstand 

De heer W.J.W.A. van der Zanden  - raadslid GroenLinks 
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   Bijlage 3: Bestudeerde documenten 

 
Kwartaalrapportages van de OMWB 

Bijlagen bij kwartaalrapportages 

Voortgangsrapportage werkprogramma 2015 

Account A4 

Beleidsplan Fysieke leefomgeving Oosterhout 

Advies Bestuurspanel 

Raadsvoorstel WGR OMWB 

Werkafspraken ISC en STO irt OMWB 

Brief d.d. 19/12/14 aan leden AB over bestuurspanel 

Brief d.d. 26/6/13 over ontwerpbegroting 2014 

Collegevoorstel 21/10/14 over werkprogramma OMWB 

Bedrijvenlijst werkprogramma 2014 

Bedrijfsplan OMWB 

Jaarverslag 2014 OMWB 

Evaluatie fysieke leefomgeving 2013 gemeente Oosterhout 

DVO 

HH-beleidsplan 2011-2014 Oosterhout  

Klantrapportages 2015 

Reactie ontwerpbegroting 2013 

Terugblik Fysieke leefomgeving 2014 gemeente Oosterhout 

Uitkomst besluitvorming raad ontwerp begroting OMWB 2016 

Terugblik Fysieke leefomgeving 2015 gemeente Oosterhout 

Evaluatie fysieke leefomgeving 2012 gemeente Oosterhout 

Uitvoeringsprogramma handhaving gem. Oosterhout 2013 

Brief d.d. 5/2/16 van OMWB inzake werkprogramma 2016 

Verdeling VVGB-gelden 

Brief d.d. 31/10/13 van OMWB inzake voortgangsrapportage 2013  

Uitvoeringsprogramma’s 2013, 2014 en 2015, gemeente Oosterhout, overige 

verzoektaken 

Brief d.d. 27/2/2013 inzake begroting 2013 OMWB 

Raadsvoorstel en –besluit d.d. 18/09/13 Eerste wijziging GR OMWB 

Raadsvoorstel en –besluit d.d. 22/09/15 Actualisatie nota verbonden partijen “Zes 

kaderstellende spelregels” 

Begroting 2016 en Meerjarenbegroting 2017 – 2019 OMWB 

Rapportage tussenevaluatie OMWB, De Galangroep, maart 2015 

Financiële overzichten van betalingen van de gemeente Oosterhout aan de OMWB over 

de periode 2013 tot en met 2015 

Besluit omgevingsrecht 

Kwaliteitscriteria 2.1., d.d. 7 september 2012 

Brief aan deelnemers GR OMWB d.d. 14/10/16 met informtie over de mate waarin de 

OMWB voor de basistaken voldoet aan de kwaliteitscriteria 2.1. 

 
 
 
 
 


