Notulen Algemeen Bestuur – ODBN
Datum

24-02-2021

Tijd

14:00 - 16:00

Locatie

Teams

Voorzitter

Marnix Bakermans

Aanwezig

Marnix Bakermans, Ed Mathijssen, Johan van der Schoot, Peter Smit, Rien
Wijdeven, Kees van Rooij, Fons Potters, David Solez, Jan Hoskam, Jos van
den Boogaert, Martijn Buijsse, Franko van Lankvelt, Jeu Verstraaten (plv. ABlid), Wouter Bollen.
Jan Lenssen, Wilko Remmits, Ruud Verstegen.

Verhinderd

1

Theo Lemmen.

Opening en vaststellen agenda

Besluit
- De heer Potters wordt welkom geheten, als nieuw DB-lid van de gemeente
Vught.
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Mededelingen en ingekomen stukken
A. Mededelingen:
- Wouter Bollen meldt dat de eerste inzichten over de jaarcijfers bekend zijn
en dat het DB daar trots op is. Wilko geeft in een presentatie (bijgevoegd in

Ibabs) uitleg over de voorlopige jaarcijfers. Conclusie is dat, wanneer het
bestuur er voor zal kiezen om de reserves aan te vullen tot 1,5 een resultaat
resteert van 952k positief + 178k reserve MJOP. Het DB zal een voorstel voor
het AB voorbereiden over hoe om te gaan met dit positieve resultaat.
B. Ingekomen stukken:
- Ontwikkelprogramma 2021

Het ontwikkelprogramma 2021 is besproken met het Regionaal Strategisch
Platform en vastgesteld door het Directieteam. Conform afspraak wordt ook
het Algemeen Bestuur geïnformeerd over het ontwikkelprogramma.
Jan Lenssen licht toe dat alle ontwikkelopgaven in samenhang bij elkaar zijn
gebracht in het ontwikkelprogramma. Het aantal uren is groter dan waarvoor
dekking bestaat in de collectieve taken. Dat komt omdat sommige

taken/projecten ook uit andere bronnen gefinancierd worden.
- Jan Lenssen geeft aan dat, door de nieuwste uitspraken van de Raad van
State over intern salderen, de werkvoorraad Wnb gaat krimpen. Het levert wel
nieuwe uitdagingen op. De ODBN zal het bestuur blijven informeren over de
consequenties.
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Verslag vergadering Algemeen Bestuur van 16 december 2020

Voorstel:
1. Het verslag van 16 december 2020 vast te stellen.

Besluit
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Meerjarenprogramma SSiB 2021 – 2023

Voorstel:
1. Kennisnemen van het meerjarenprogramma SSIB 2021-2023, waarover de
portefeuillehouder een presentatie zal geven tijdens de AB-vergadering;
2. Kennisnemen van bijbehorende voorgestelde financiering voor SSiB en de
benodigde financiële bijdrage van de ODBN-gemeenten aan SSIB, te weten
€150.000,- welk bedrag jaarlijks geïndexeerd wordt;
3. Besluiten tot het invoeren van een nieuwe verdeelmethodiek, zoals uiteen
gezet in bijlage 4, op basis van een methodiek die bestaat uit een vaste
bijdrage per gemeente en een deel flexibel op basis van oppervlakte
buitengebied.

Besluit
Franko van Lankvelt geeft als portefeuillehouder SSIB in een presentatie
(bijgevoegd in Ibabs) uitleg over het meerjarenprogramma SSIB en het voorstel
om de verdeelsleutel aan te passen. De presentatie is bijgevoegd in Ibabs.
- Gevraagd wordt om ook de raden mee te nemen in de communicatie over het
meerjarenprogramma van SSiB aan raden.
- Opgemerkt wordt dat, hoewel het voorstel gesteund wordt, ook afgewogen
had kunnen worden om het aantal inwoners van een gemeente als een van de
elementen die het tarief bepalen mee te wegen. Dit omdat overlast veroorzaakt
wordt door mensen, en niet alleen in de eigen gemeente.
- Een compliment wordt uitgedeeld voor de wijze waarop dit voorstel, na de
eerdere discussie daarover in het AB, door het DB is opgepakt.
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Franko van Lankvelt geeft aan dat hij het een goed idee vindt om de raden te
informeren, omdat hij trots is op de ontwikkelingen bij SSIB. Over de vorm
daarvan zal nog worden nagedacht.
Het AB stemt vervolgens in met het voorstel.
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Financiële verordening Omgevingsdienst Brabant Noord

Voorstel:
1. De financiële verordening Omgevingsdienst Brabant Noord, vastgesteld bij
besluit van het algemeen bestuur van 25 april 2013, in te trekken;
2. De ‘Financiële verordening Omgevingsdienst Brabant Noord 2021’ vast te
stellen.

Besluit
Het AB stemt in met het voorstel.
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Wijzigen gemeenschappelijke regeling ODBN

Voorstel:
1.

In te stemmen met het bij de deelnemers in procedure brengen van

bijgaand voorstel tot het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling
Omgevingsdienst Brabant Noord.

Besluit
Het AB stemt in met het voorstel.
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Opbrengst gesprekken met AB-leden en vervolg

Voorstel:
1.

Kennisnemen van de samenvatting van de gevoerde gesprekken met AB-

leden en gezamenlijk het vervolg bespreken.
2.

In te stemmen met de voorgenomen acties/denkrichting op de punten rol

ODBN en agenderen, algemeen/deelnemers en financiën/ personeelsbeleidopleiden.

Besluit
Het AB stemt in met het voorstel.
De voorzitter merkt op dat de vorm die is gekozen (kleine groepen) om het
gesprek met het AB te voeren, zeer goed is bevallen en voor herhaling vatbaar
is.
Opgemerkt wordt dat de kwaliteit en wijze van sturing van het bestuur
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bijdraagt aan hoe effectief de ODBN kan optreden. Dat gaat goed en daar moet
aandacht voor blijven.
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Afsluiting MJOP
In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2020 is het eindverslag
van het MJOP gepresenteerd. Van de 10 projecten waren er destijds 7 afgerond
en 3 in de eindfase. Nu zijn alle 10 projecten van het MJOP, zoals gedefinieerd
bij aanvang, afgerond. Eventuele knelpunten worden in de staande organisatie
opgepakt, want organisatieontwikkeling is nooit af.
Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur is een korte film getoond, ter
afsluiting van het MJOP, zodat helder is wat de verschillende deelprojecten
hebben opgeleverd.
Afsluitend maakt de portefeuillehouder, Johan van der Schoot, een opmerking
over de organisatie-ontwikkeling bij de ODBN. Dit is volgens hem het goede
moment om een vervolgstap te gaan zetten. De druk op de personele bezetting
baart wel zorgen. Hij pleit ervoor om het positieve resultaat te gaan benutten
om een extra investering te doen in de doorontwikkeling en de personele
uitdaging van de ODBN. Het DB zal daarover een voorstel gaan doen aan het
AB.
Geconcludeerd wordt dat het filmpje inhoudelijk sterk was, maar niet geschikt
is om ook de raden mee te nemen in de ontwikkeling die de ODBN heeft
doorgemaakt. Geadviseerd wordt om een flitsende bedrijfsfilm op te nemen
over de ODBN en wellicht ook SSIB, die ook extern en bij raden gebruikt kan
worden.
Als bij een raad de wens bestaat om over de ODBN te spreken, is dat mogelijk.
Het verzoek en de beantwoording hoort wel via de bestuurder te lopen. Het is
zeker mogelijk dat ook ODBN-medewerkers dan aansluiten om met de raad in
gesprek te gaan.

9

Rondvraag en Sluiting
-
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