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__________________________________________________________________________________ 
Onderwerp 
Kaderbrieven gemeenschappelijke regelingen 2024. 
 
Inleiding 
In februari ontvangt u de kaderbrieven van vijf gemeenschappelijke regelingen. Het gaat hierbij om 
de kaderbrieven van de: 

1. Regio Hart van Brabant; 
2. Diamant-Groep; 
3. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 
4. Regionaal Ambulance Vervoer Brabant Midden-West-Noord; 
5. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  

 
De kaderbrief GGD Hart voor Brabant ontvangt u met een apart raadsvoorstel, vanwege de 
aanpassing in het basispakket van de GGD.  
 
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de belangrijkste ontwikkelingen vanuit de 
gemeenschappelijke regelingen (1 t/m 5). De kaderbrieven treft u in de bijlagen aan.  
 
Kennisnemen van 
Een nadere duiding van de vijf aangeleverde kaderbrieven.  
 
1. Kaderbrief 2024 Regio Hart van Brabant 
 
Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant heeft op 6 februari jl. 
de kaderbrief Regio Hart van Brabant 2024 toegezonden.  
Deze kaderbrief is gebaseerd op de kernagenda ’23-’27, zoals het algemeen bestuur die heeft 
vastgesteld op 23 december 2022. 
 
Effecten voor de gemeente 
Om de gezamenlijke regionale opgaven in 2024 te kunnen blijven realiseren is een reële indexering 
van de bijdrage per inwoner nodig. Het gaat om de volgende indexeringspercentages: 

- 3,55% op de looncomponenten van de bedrijfsvoering, vanwege de doorwerking van de cao-
loonstijging en overige loonontwikkeling. 

- Voorlopig 5,4 % voor de overige kostencomponenten van de regiobegroting (ex jeugdhulp) – 
afhankelijk van de BBP publicatie in maart 2023. 
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Naast de gemeentelijke bijdrage per inwoner, worden sommige regionale budgetten gedekt door 
additionele gemeentelijke bijdragen of geldstromen. Om inzicht in het geheel van financiële stromen 
voor de regionale samenwerking van Hart van Brabant te vergroten, presenteert het regiobureau 
volgend jaar de P&C producten “in één oogopslag”.  
Overige financiële aanpassingen:  

- De post bedrijfsvoering wordt verhoogd met € 25.000. 
- De gemeente Heusden betaalt een hogere bijdrage vanaf 2024. 

 
Ontwikkelingen per domein 

- Deelprogramma Mens & Samenleving zet in op: Structurele inrichting regionale inkoop, 
financiële doordecentralisatie van beschermd wonen, integrale dienstverlening 
arbeidsmobiliteit, druk om ambities en scherpte hierop.  

- Deelprogramma Leefomgeving & Milieu en Economie focust zich op uitvoering van de 
kernagenda. T.b.v. de energietransitie is voor de komende jaren voorzien in een rijksbijdrage. 
Voor andere onderwerpen zullen komende jaren mogelijk verschillende eenmalige financiële 
regelingen tot stand komen. 

- Midpoint Brabant focust zich op vijf regionale opgaven: duurzaamheid, gezondheid, 
digitalisering, talentontwikkeling en vestigingsklimaat. 

 
Financiële kaders Jeugd 2024 
Vanaf 1 januari 2023 wordt de jeugdzorg ingekocht op basis van de nieuwe segmentensystematiek. 
De financiële kaders 2024 sluiten aan op de uitgangspunten van deze segmentensystematiek. De 
begroting 2024 wordt geraamd op basis van: 

a. het financieel kader van segmentensystematiek 
b. gecertificeerde instellingen 
c. en subsidies 

Waarbij de bovenstaande kostensoorten geïndexeerd worden voor 2023 en 2024; 
1. Voor het jaar 2024 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 8,0%; 
2. Lopende het begrotingsjaar wordt overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 5% of 
meer verschilt van de geldende begroting; 
 
Conclusie 
De gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt geïndexeerd. Deze verhoging wordt meegenomen 
in de perspectiefnota 2023.   
De kaderbrief heeft een informerend karakter met betrekking tot de beleidsmatige en financiële 
kaders voor de begroting 2024. De ontwerpbegroting wordt uiterlijk 29 maart 2023 voor 
zienswijzen naar de elf gemeenteraden gestuurd.  
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2. Kaderbrief 2024 Diamant-Groep 
 
Inleiding  
Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-groep heeft op 9 februari 2023 de 
kadernota 2024 toegezonden.  
 
De Diamant-groep is in haar vorm als Gemeenschappelijke Regeling verplicht om een financiële 
verordening op te stellen. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, 
verantwoording en controle wordt voldaan. In deze financiële verordening staat vermeld dat het 
dagelijks bestuur de kadernota opstelt en aanbiedt aan de raden van de deelnemende gemeenten. 
Dit om mogelijke financiële consequenties tijdig in de begrotingscyclus van de deelnemende 
gemeenten mee te kunnen nemen.  
 
De Diamant-groep is van oudsher de uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening voor 6 
regiogemeenten, waaronder Goirle. Instroom in de Wet sociale werkvoorziening is vanaf 1 januari 
2015 met de komst van de Participatiewet niet meer mogelijk. Op basis van het strategieplan is in 
2020 een nieuwe organisatie-inrichting & besturingsfilosofie voor de Diamant-groep vastgesteld 
onder de noemer ‘Koersen naar 2024’. De Diamant-groep is bezig met de doorontwikkeling tot een 
toekomstbestendige organisatie met werkplekken voor SW-kandidaten (afbouw) en een aanbod in 
werk & expertise voor kandidaten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt als 
samenwerkingspartner van gemeenten (en UWV) in de arbeidsmarktregio. Die infrastructuur en die 
organisatie hebben we in Goirle ook nodig om kansen te bieden aan inwoners die nog aan de kant 
staan. Vanuit Goirle werken 87 personen met een SW-dienstverband bij de Diamant-groep en 
inmiddels werken er 19 inwoners uit Goirle via een tijdelijke participatiebaan en hebben 12 inwoners 
een beschutte werkplek. 
 
Met de voorlopige realisatie 2022, begroting 2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026 als basis, 
worden de te verwachten ontwikkelingen in deze kadernota benoemd en toegelicht. De kadernota is 
bedoeld als aanzet voor de begroting 2024 welke past in de ambitie van "Koersen naar 2024". We 
liggen op schema om de ambitie van ‘Koersen naar 2024’ te realiseren binnen een nul-begroting. De 
ambitie van Diamant-Groep is om zowel de identiteit als ontwikkel- en werkbedrijf te versterken en 
gelijktijdig een reële meerjarenbegroting te presenteren. 
 
Effecten voor de gemeente 
De conceptbegroting 2024 van de Diamant-groep sluit af met een sluitende begroting. Voor de 
meerjarenbegroting van de Diamant-groep is het onder andere van groot belang welke beleidskeuzes 
onze deelnemende gemeenten maken in relatie tot de aangeboden (nieuwe) diensten en producten 
van de Diamant-groep.  
 
Volgens de Gemeenschappelijke Regeling is de Diamant-groep verplicht om een structurele dekking 
te creëren voor de begroting. Als dit niet lukt, dienen de deelnemende gemeenten bij te dragen aan 
het tekort door middel van een gemeentelijke bijdrage. Hiermee wordt preventief toezicht van de 
provincie voorkomen. In 2024 is er een sluitende begroting zonder een gemeentelijke bijdrage. 
 
Conclusie 
De Diamant-groep behoort landelijk tot de best presterende SW-bedrijven. De conceptbegroting 
voor 2024 sluit af met een sluitende begroting. Voor de gemeentelijke begroting 2024 zijn er geen 
consequenties. 
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3. Kaderbrief 2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
 
Inleiding  
De Omgevingsdienst Midden en West-Brabant heeft op 9 februari 2023 de Kaderbrief 2024 
aangeboden. 
Deze kaderbrief vormt het eerste product uit de Planning & Controlcyclus 2024 en is opgesteld 
om betrokkenen bij de dienst te informeren over nieuwe ontwikkelingen en de effecten hiervan 
op zowel bedrijfsvoering als financiën. 
 
Effecten voor de gemeente  
De OMWB gaat zich de komende jaren richten op vijf hoofdthema’s:  

• de Omgevingswet,  

• het verkennen van inhoudelijke onderwerpen,  

• het instrumentarium voor vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachten en advies 
(VTHKA),  

• strategisch HRM-beleid en, 

• professionalisering (kwaliteitsmanagement en het programma ‘Van goed naar beter’).  
 
Deze overkoepelende onderwerpen vormen de rode draad in deze Kaderbrief 2024. 
 
Omgevingswet 
De Omgevingswet wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2024 van kracht. Het VTH-kader zal 
op deze datum zijn aangepast aan de nieuwe wet. Beleidsmatige keuzes zoals de omgevingsvisie en 
het omgevingsplan worden na de inwerkingtredingsdatum vastgesteld door de gemeenten, het 
omgevingsplan moet vastgesteld zijn in 2029. Milieu, duurzaamheid en gezondheid maken integraal 
deel uit van de fysieke leefomgeving. Deze thema’s krijgen een plaats in het omgevingsplan. De 
OMWB zal bij de vorming betrokken zijn. Digitaal wordt er samengewerkt via het DSO met 
verschillende partners. 
 
De Omgevingswet is bedoeld om tot een integrale manier van (samen)werken en afwegen te komen. 
Samen met ketenpartners (Waterschappen, GGD en Veiligheidsregio) beschikt de OMWB over veel 
informatie. Die informatie zetten we als gemeenten in bij de uitvoering van het VTH-takenpakket. De 
informatie kan ook relevant zijn bij de ontwikkeling van omgevingsvisies en -plannen door 
gemeenten en provincie. 
 
Verkennen van inhoudelijke onderwerpen 
Het tweede thema betreft de Verkenningen. Het gaat om onderwerpen die raken aan de 
inhoudelijke doorontwikkeling van de VTH-taken en specialistische taken onder dit programma. 
De invulling van het Interbestuurlijk programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP 
VTH) draagt bij aan de wijze hoe de OMWB zijn VTHKA-taken uitvoert. Dit wordt in 2023 
daadwerkelijk geïmplementeerd.  
 
Op het gebied van energie en klimaat wordt het energie-toezicht geïntensiveerd en verbeterd. De 
capaciteit wordt in 2024 verder uitgebreid. Ook gaat de OMWB de Regeling ‘CO2-normering 
werkgebonden personenmobiliteit’ implementeren.  
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De OMWB volgt de ontwikkelingen nauwlettend en zal daar waar nodig op schakelen. Voor het 
stikstofdossier zal de inzet groot zijn. De inzet is moeilijk in te schatten, omdat nieuwe juridische 
ontwikkelingen moeilijk zijn in te schatten. Verder wordt ook verwacht dat ODNL-taken rondom  Zeer 
Zorgwekkende Stoffen (ZZS) intensiever gaat oppakken in 2023 en verder. Dit zorgt er voor dat er 
effectiever gewerkt kan worden.  
 
De OMWB verwacht een piek voor vergunningverlening eind 2023 en doorlopend in 2024 m.b.t. het 
aanvragen voor stalaanpassingen. Voor toezicht ligt de piek in 2024 bij het toezicht op realisatie van 
de benodigde stalaanpassingen. Daarnaast verwacht men een toename op de inzet van strafrecht, 
door de toepassing van de Landelijke Handhavingstrategie Omgevingswet (LHSO). Op het gebied van 
externe veiligheid en asbest verwacht de OMWB geen bijzondere zaken. Het programma KOMPAS 
wordt in 2023 afgerond en is gericht op provinciale inrichtingen.  
 
Strategisch HRM en professionalisering 
De OMWB legt het fundament voor een toekomstbestendige organisatie, die succesvol is, 
innovatief en aantrekkelijk om voor te werken. Het programma van “goed naar beter” is volop in 
uitvoering en men verwacht dat de cumulatieve financiële effecten van de activiteiten van het 
programma in 2024 ingeschat worden op € 1.700.000,-. 
 
Conclusie 
De begroting gaat uit van het bestaande beleid dat rekening houdt met de financiële effecten die 
betrekking hebben op de in de kaderbrief genoemde beleidsontwikkelingen. De begroting 2024 
inclusief meerjarenraming 2025-2027 is structureel financieel sluitend. Het uitgangspunt voor de 
deelnemende gemeenten is de MWB norm. Ten behoeve van tegenvallers is een post onvoorzien 
opgenomen ter hoogte van € 150.000,-.  
 
De OMWB geeft aan in hun begeleidende brief dat met de prijsindexen uit de Macro Economische 
Verkenningen deze indexatie niet dekkend zal zijn voor de inflatie waarin ze in 2023 en 2024 mee 
te maken zullen krijgen. Daarbij zijn de cao-onderhandelingen nog steeds gaande en zal de 
uitkomst naar alle waarschijnlijkheid leiden tot een verhoging van de loonkosten.  
 
Deze ontwikkelingen gaan naar verwachting leiden tot een 1e wijziging van de begroting van 
2023. Deze begrotingswijziging leggen zij op de gebruikelijke wijze voor aan het Algemeen 
Bestuur ter besluitvorming. Deze 1e begrotingswijziging laten zij gelijk lopen met het indienen van 
de begroting 2024.  
  



 
 
Bladnummer Datum 

6 6 februari 2023 
 

 

4. Kaderbrief 2024 Regionaal Ambulance Vervoer Brabant Midden-West-Noord 
 
Inleiding 
De kadernota RAV 2024 schetst de beleidsmatige ontwikkelingen die van belang zijn bij het opstellen 
van de begroting 2024. Hieronder een korte samenvatting. 
 
Toekomstvisie  
De RAV Brabant Midden-West-Noord stelt de patiënt centraal: “optimale waarde creatie voor de 
patiënt is ons streven. We leveren mobiele zorg: de juiste ambulancezorg, op het juiste moment, op 
de juiste plaats en door de juiste hulpverlener. Dit betekent dat we de patiënt naar de zorg brengen, 
óf de zorg naar de patiënt. Door differentiatie is deze zorg steeds beter afgestemd op de vraag van 
de patiënt. Daarbij werken we ook steeds nauwer en beter samen met onze ketenpartners. Samen 
kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt precies die zorg krijgt die hij nodig heeft. Zorgcoördinatie is 
daarbij onze stip op de horizon.”  
 
Ontwikkelingen 
De RAV sluit aan bij het Integraal Zorgakkoord, een samenwerkingsplan van VWS en een groot aantal 
zorgpartners. Hierin staan afspraken over het realiseren van meer passende, preventiegerichte, 
duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons land. De hieruit voortvloeiende beleidsagenda 
Toekomstbestendige Acute Zorg met drie kernpunten: Kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, 
Zorgcoördinatie en Samenwerking in de regio centraal staan, heeft ook effect op de RAV.  
Beide bevatten een aantal zaken die van direct belang zijn voor de ambulancesector zoals: acute zorg 
aan huis, ontwikkeling van zorgcoördinatie, bestrijden van personeelstekort, verbetering van 
(digitale) informatieoverdracht tussen ketenpartners en onderzoek naar innovatieve technologische 
en digitale oplossingen. De toekomstvisie van de RAV, zoals vastgelegd in het Meerjarenplan 2022-
2025, sluit aan bij deze (landelijke) ontwikkelingen. 
 
Speerpunten 
De samenleving en de zorg veranderen in snel tempo. Ook het acute zorglandschap verandert door 
technologische en zorginhoudelijke ontwikkelingen. Naast zorgcoördinatie en zorgdifferentiatie, richt 
de RAV zich op de evaluatie van de zorg met zorgverlener en patiënt. Met de invoering van het 
Kwaliteitsmodel Ambulancezorg 1.0 komt de focus op meerdere aspecten, dan alleen tijdigheid, te 
liggen. De RAV Brabant MWN streeft ernaar deze aspecten mee te nemen in haar begroting 2024, 
zodat een breed beeld ontstaat van de kwaliteit van geleverde zorg.  
 
Effecten en financiën voor de gemeente 
De kaderbrief betreft vooral een uiteenzetting van de beleidsmatige ontwikkelingen. Er zijn geen 
specifieke effecten voor Goirle. Er is ook geen financiële bijdrage van de gemeente.  
De geschetste ontwikkelingen zijn van belang voor het opstellen van de begroting 2024.  
 
Conclusie 
De RAV werkt met een begroting die volledig is gedekt door het aan de zorgverzekeraars toegekend 
budget. De RAV heeft daarom geen financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig. 
 
Communicatie 
Op de kadernota 2024 RAV wordt geen zienswijze afgegeven. Mocht u desondanks opmerkingen 
mee willen geven, dan kunt u dit kenbaar maken en zullen deze worden overgebracht aan de RAV.  
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5. Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
 
Inleiding 
De kaderbrief is door het Algemeen Bestuur (AB) van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant (VRMWB) op 2 februari 2023 vastgesteld. In de kaderbrief worden de inhoudelijke en 
financiële kaders en ontwikkelingen toegelicht die voor de VRMWB voor het jaar 2024 van 
toepassing zijn.  
 
Als basis voor de beleidsbegroting 2024 gebruikt de VRMWB het toekomstige beleidsplan waarin 
de voornemens voor vier jaar (2023-2027) zijn opgenomen. Dit beleidsplan is nog niet definitief, 
maar bouwt voort op het huidige meerjarenbeleidsplan, dat afloopt in juli 2023. Daarin blijft de 
VRMWB dezelfde beleidspijlers hanteren. Vooruitlopend daarop worden in de kaderbrief 
beleidsmatige ontwikkelingen benoemd die in min of meerdere mate impact hebben op de 
financiële kaders.  
 
De kaderbrief kent een aantal grote onzekerheden voor wat betreft de financiële uitgangspunten 
door de stijgende rente, de hoge inflatie op materiele lasten (o.a. brandstof, gas en energie) en de te 
verwachten loonstijgingen door lopende cao-onderhandelingen.  
 
Beleidsmatige ontwikkelingen met een duidelijke financiële impact 
De beleidsmatige ontwikkelingen met een duidelijke financiële impact voor 2024 zijn op hoofdlijnen: 

• De toekomstige vervanging van de Wet veiligheidsregio’s voor de nieuwe Wet 
brandweerzorg en crisisbeheersing en de komst van versterkingsgelden vanuit het Rijk;  

• De toename van het aantal BRZO bedrijven in de regio en de gevolgen voor het toezicht 
daarop; 

• De intensieve taakverandering op het gebied van risicobeheersing vanwege de invoering 
van de Omgevingswet; 

• Het op peil houden van de vrijwilligers- en beroepsbezetting van de brandweerposten; 

• Aanpassingen in het tweede loopbaanbeleid voor medewerkers met een bezwarende 
brandweerfunctie; 

• Het al dan niet voortzetten van de publiek private samenwerking bij de beroepspost 
Moerdijk Haven;  

• Het versterken van de cyberweerbaarheid van de veiligheidsregio; 

• Het op orde brengen van de informatiehuishouding en het aanpassen van processen 
vanwege de Wet open overheid (Woo). 

 
Beleidsmatige ontwikkelingen met een beperkte financiële impact 
De beleidsmatige ontwikkelingen met een beperkte financiële impact voor 2024 zijn op hoofdlijnen: 

• Diverse herinrichtingsplannen van de gemeente Tilburg, welke gevolgen hebben voor de 
brandweerposten en het opleidingscentrum Safety Village; 

• De inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) voor het 
personeel van de veiligheidsregio; 

• Het aanmerken van de veiligheidsregio als onderdeel van de vitale infrastructuur;  

• Het werken aan een visie voor duurzame bedrijfsvoering; 

• Het voldoen aan de Wet digitale toegankelijkheid.  
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In de kaderbrief is een tabel toegevoegd (paragraaf 4.1) waar de beleidsmatige ontwikkelingen zijn 
gekoppeld aan een financiële vertaling, inclusief de voorgestelde dekkingsbron.  
 
Effecten voor de gemeente 
Voor 2024 wordt een verhoging van de totale gemeentelijke bijdrage voorgesteld van € 272.000. Dit 
bedrag bestaat uit een ophoging van de bijdrage door de implementatie van de Wet openbare 
overheid (€ 150.000), het versterken van de informatieveiligheid (€100.000), de (reeds vastgestelde) 
uitbreiding van de beroepsbezetting (€ 465.000) en de verlaging van de bijdrage door de taakstelling 
(€ 443.000). Ook worden extra structurele kosten voorzien in het kader van de omgevingswet (€ 
240.000). Verwacht wordt dat gemeenten hiervoor worden gecompenseerd door het Rijk.  
 
Conclusie 
De gemeentelijke bijdrage vanuit Goirle wordt opgenomen in de beleidsbegroting 2024. Deze is 
nog niet opgenomen in de kaderbrief omdat op dit moment nog niet alle kosten van de cao 
onderhandelingen, het tweede loopbaanbeleid en de overloopinvesteringen bekend zijn. De 
beleidsbegroting 2024 wordt in juni ter zienwijze voorgelegd aan de gemeenteraad.  
 
Bijlagen 

1. Kaderbrief 2024 Regio Hart van Brabant; 
2. Kaderbrief 2024 Diamant-Groep; 
3. Kaderbrief 2024 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 
4. Kaderbrief 2024 Regionaal Ambulance Vervoer Brabant Midden-West-Noord; 
5. Kaderbrief 2024 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.  

__________________________________________________________________________________ 
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Aan de raden van de deelnemende gemeenten van Regio Hart van Brabant 

 

Onderwerp  Algemene inhoudelijke en financiële kaders 2024 (‘kaderbrief 2024’) 

Kenmerk FM/BE/2022- XX 

Datum 3 februari 2023 

Bijlagen Kaderbrief 2024 

 

Geachte raad,  

Hierbij ontvangt u van ons ter kennisname de brief met de inhoudelijke en financiële kaders voor de 

volgende begroting van de Regio Hart van Brabant, zoals bedoeld in artikel 34b van de ‘Wet 

gemeenschappelijke regelingen’ (Wgr).  

Deze kaderbrief is gebaseerd op de kernagenda ’23-’27, zoals het algemeen bestuur die heeft 

vastgesteld op 23 december 2022.  

Ook beschrijven we enkele inhoudelijke ontwikkelingen die geen gevolgen hebben voor de begroting 

van Regio Hart van Brabant, maar wel relevant zijn voor de (bekostiging van) activiteiten die in 

regionaal verband gezamenlijk worden ondernomen.  

Algemeen 

Kernagenda 

In de kernagenda ’23-’27 hebben de samenwerkende gemeenten díe activiteiten opgenomen die zij 

gezamenlijk in het verband van de Regio Hart van Brabant ondernemen om ambities in de lokale 

bestuursakkoorden te realiseren. De kernagenda heeft een looptijd van vier jaar. In de jaarlijkse 

begroting met uitvoeringsagenda wordt aangegeven welke financiële middelen beschikbaar zijn en 

hoe deze verdeeld worden. De conceptbegroting 2024 zenden wij u tijdig voor zienswijzen toe.  

Gemeentelijke bijdrage(n)  

Om de gezamenlijke regionale opgaven in 2024 te kunnen blijven realiseren is een reële indexering 

nodig. Daarbij hanteren wij op de looncomponenten van de bedrijfsvoering, vanwege de 

doorwerking van de cao-loonstijging en overige loonontwikkeling, een indexeringspercentage van 

3,55%. Hierbij is uitgegaan van de BBP-index op basis van CEP 2022. Voor de overige 

kostencomponenten van de regiobegroting (ex jeugdhulp) wordt het indexeringspercentage afgeleid 

van het Bruto Binnenlands Product. Dat cijfer is pas in maart bekend; vooralsnog houden wij volgens 

de laatst bekende prognose rekening met 5,4 %. Een uitwerking hiervan vindt u terug in de 

ontwerpbegroting 2024. 
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Naast de gemeentelijke bijdrage per inwoner, worden sommige regionale budgetten gedekt door 

additionele gemeentelijke bijdragen of geldstromen.  

Om inzicht in het geheel van financiële stromen voor de regionale samenwerking van Hart van 

Brabant te vergroten, zullen wij die geldstromen voor u als raadsleden beter inzichtelijk maken door 

P&C producten ook “in één oogopslag” te presenteren. 

Bedrijfsvoering  

De wens om zoveel mogelijk regiomiddelen ter beschikking te stellen aan de inhoudelijke 

programma's leidde tot een strak begrote post Bedrijfsvoering. In voorgaande jaren bleek steevast in 

de realisatie van onze begroting dat de post Bedrijfsvoering tekort had. Fundamentele, 

onvermijdbare uitgaven als kantoorhuur en IT drukten zodanig op onze begroting dat goed 

werkgeverschap (waaronder ruimte voor opleiding en training van medewerkers) erbij in schoot. 

Ook de opgaven om onze regionale samenwerking te laten voldoen aan wet- en regelgeving op het 

vlak van informatiebeheer vragen voldoende financiële ruimte. Hierbij kunt u denken aan voldoen 

aan de Archiefwet, de AVG of de Wet open overheid. Daarom zullen we de post bedrijfsvoering 

verhogen met € 25.000. 

Bijdrage gemeente Heusden  

De gemeente Heusden is in de loop van de afgelopen jaren meer gaan deelnemen aan de 

samenwerking in Regio Hart van Brabant. Om uitdrukking te geven aan deze grotere betrokkenheid 

heeft het dagelijks bestuur overeenstemming bereikt met de gemeente Heusden over een hogere 

bijdrage aan de regiobegroting. De verhoging is gebaseerd op een deelname van Heusden aan 78% 

van de activiteiten van Regio Hart van Brabant (2023). Dit zou, rekenend vanuit de begroting van 

2023, leiden tot een verhoging van € 49.519. Deze verhoging zal vanaf de begroting 2024 worden 

ingerekend, met dezelfde indexering als op de rest van onze begroting wordt toegepast. De hogere 

bijdrage van de gemeente Heusden zal deels worden gebruikt om de genoemde verhoging van de 

post 'bedrijfsvoering' door te voeren. Daarnaast leidt de hogere bijdrage van de gemeente Heusden 

tot een minder grote verhoging als gevolg van toe te passen indexeringen van de gemeentelijke 

bijdrage per inwoner voor de overige regiogemeenten.  

Arbeidsmarkt en externe inhuur 

De arbeidsmarkt kent op dit moment een grote krapte. Dit leidt tot een beperking van de afgesproken 

inzet ‘om niet’ van medewerkers bij gemeenten voor regionale taken. De KGS zal zich buigen over de 

gevolgen voor de benodigde uitvoeringskracht.  

Financiële uitdagingen 

Het Rijk herwaardeert het gemeentefonds, waarbij het gaat om een bedrag van totaal ruim 30 miljard 

euro. Deze herwaardering zal financiële gevolgen hebben voor gemeenten. Als regio volgen en 

onderzoeken we nauwgezet wat dit voor ons gaat betekenen.   
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Wet gemeenschappelijke regelingen 

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Een belangrijk doel van de 

wijziging van de Wgr is de betrokkenheid van raadsleden bij het bestuur van een 

samenwerkingsverband te verbeteren en zo de democratische legitimiteit te vergroten.  

Een aantal bepalingen is met onmiddellijke ingang in werking getreden (w.o. het proces voor de 

vaststelling van de begroting) en een aantal bepalingen dient vóór 1 juli 2024 te zijn 

geïmplementeerd in onze gemeenschappelijke regeling.  

Met een zestal ‘grotere’ gemeenschappelijke regelingen in Midden- en West-Brabant1 werken we op 

dit moment aan voorstellen voor de implementatie van de gewijzigde Wgr. Het doel is de ruimte die 

de wet biedt voor het maken van afspraken in de gemeenschappelijke regelingen, op een zo uniform 

mogelijke wijze in de gemeenschappelijke regelingen in Midden- en West-Brabant in te richten.  

 

Ontwikkelingen per domein  

Sociaal domein 

In 2022 hebben we het proces van gezamenlijke inkoop doorlopen. We hebben geconstateerd 

dat we, na afronding van de feitelijke inkoop (contractering) en de implementatie daarvan, 

moeten kijken hoe de inrichting van de regionale inkoop structureel vorm krijgt. In 2023 

onderzoeken we dit nader en zullen we voorstellen doen over de structurele inrichting omtrent 

de regionale inkoop en de kosten die dit met zich meebrengt. Indien dit aanvullende middelen 

vraagt, zal hiervoor financiering georganiseerd moeten worden. Daarnaast worden de komende 

jaren mogelijk nog projectkosten verwacht omdat er op een aantal inkoopsporen al is 

aangegeven dat hier nog een doorontwikkeling moet plaatsvinden. In het najaar 2023 zal hier 

meer duidelijk over zijn.   

Per 1 januari 2024 is de financiële doordecentralisatie van beschermd wonen een feit. Middels de 

regiovisie Beschermd Wonen is met de gemeenteraden afgesproken om een aparte financiële notitie 

aan hen voor te leggen met de financiële implicaties.  

Door uitstel van de invoering van het financieel verdeelmodel, is de termijn voor doordecentraliseren 

opgeschoven naar 2023. Wij verwachten dat in de meicirculaire 2023 het objectief verdeelmodel 

wordt opgenomen. Op basis daarvan kan een doorrekening worden gemaakt voor de implicaties voor 

de Regio Hart van Brabant en kunnen afspraken worden gemaakt over de overheveling van 

budgetten van regiogemeenten naar Tilburg (conform eerdere afspraak in ieder geval voor 2024). 

Voor de periode na 2024 moeten nieuwe afspraken worden gemaakt, inclusief de juridische borging. 

De deelnemende gemeenten sorteren erop voor om voor dit onderwerp regionaal solidair te zijn en 

deze taak in 2024 vanuit de centrumgemeente (Tilburg) te laten uitvoeren. 

 

1 Omgevingsdienst MWB, Veiligheidsregio MWB, Regio Hart van Brabant, Regio West Brabant, GGD Hart voor 

Brabant en GGD WB.  
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We spelen in op de huidige (en aanhoudende) dynamiek op de arbeidsmarkt. We hebben te maken 

met krapte, vergrijzing en ontgroening, maar ook met een steeds sneller veranderende arbeidsmarkt 

en daardoor hoge eisen aan ontwikkeling. We ontwikkelen in dat kader een integrale dienstverlening 

arbeidsmobiliteit (o.a. op basis van Kamerbrief (vindplaats)uitgangspunten uitbreiding 

arbeidsmarktinfrastructuur) en zorgen dat onbenut talent beter aan kan sluiten op de arbeidsmarkt 

met een offensief arbeidsmarkt (o.a. naar aanleiding van Arbeidsmarkttop Midden-Brabant). Dit kan 

leiden tot extra inzet van capaciteit en/of financiële middelen op deze onderwerpen. 

De context waarbinnen de gemeentelijke bijdrage per inwoner wordt ingezet is aan verandering 

onderhevig. Zo zijn er in het sociaal domein steeds meer onderwerpen die aandacht vragen van 

gemeenten waarbij regionale samenwerking meerwaarde laat zien (bijvoorbeeld asielcrisis, 

koopkrachtcrisis, wooncrisis). Ook worden steeds meer taken door het Rijk verplicht bij de regio 

belegd.  

Op basis van de ontwikkelingen in het sociaal domein is er sprake van een hoge ambitie, de 

uitvoeringskracht staat onder druk en tegelijkertijd is er een financieel kader waarin op dit moment 

geen ruimte is. Dit brengt het risico van overschrijdingen met zich mee daar waar het niet mogelijk of 

wenselijk is om de ambities naar beneden bij te stellen. 

Jeugd  

Vanaf 1 januari 2023 kopen we de jeugdzorg in op basis van de nieuwe segmentensystematiek. De 

financiële kaders 2024 sluiten aan op de uitgangspunten van deze segmentensystematiek. Op dit 

moment zijn de economische ontwikkelingen grillig, waarbij het voorspellen van indexpercentages in 

toekomst erg onzeker is.  

Voor de deelbegroting Jeugd 2024 worden de volgende kaders voorgesteld:  

De deelbegroting jeugd 2024 in relatie tot de zorgkosten wordt bepaald volgens de uitgangspunten.  

1. De begroting 2024 ramen we op basis van: 

a. het financieel kader van segmentensystematiek  

b. gecertificeerde instellingen  

c. en subsidies  

Waarbij we bovenstaande kostensoorten indexeren voor 2023 en 2024;  

1. Voor het jaar 2024 wordt het percentage voor indexatie bepaald op 8,0%;  

2. Lopende het begrotingsjaar wordt overgegaan tot herijking van de begroting als de prognose 

5% of meer verschilt van de geldende begroting;  

Het gecombineerde percentage indexatie en autonome groei is een inschatting. Voor 2022 was dit 

percentage bepaald op 3,5%. Voor 2023 is het percentage bij de vorige kaderbrief bepaald op 5,0% 

vanuit de verwachting dat de bestaande beheersmaatregelen vanaf dat jaar vruchten zullen 

afwerpen.  
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Voor 2024 wordt in deze kaderbrief het indexpercentage vastgesteld op 8,0%. Dit is hoger dan 2023. 

Op dit moment worden er geen meerjarige prognoses afgegeven door het Centraal Plan Bureau die 

normaal de basis vormen voor de indexatie van de begroting. Daarom hanteren we voor 2024 het 

indexpercentage van 2023 van 5,0% en een risico-opslag voor de hoge inflatie van 3%. Vanaf 2024 

gaan we uit van gelijkblijvend zorgvolume, waar we in de jaren tot en met 2023 uitgingen van een 

stijging. De verwachting van het indexpercentage zal in 2024 getoetst worden en waar nodig worden 

bijgesteld als economische ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. 

Voor de niet direct aan zorg gerelateerde kosten gelden de volgende uitgangspunten:  

3. Voor 2024 worden de regionale uitvoeringskosten gebaseerd op de vastgestelde 

uitvoeringsbegroting van 2023 vermeerderd met 5,0% indexatie, waarbij de omvang van de 

uitvoeringsbegroting nooit meer dan 3% van de totale begroting kan beslaan;  

4. Het totale budget voor innovatie en borging innovatie bedraagt €2,1mln. 

Fysiek domein 

De Rijksoverheid stuurt steeds meer via regionale samenwerkingsverbanden op realisatie van 

ambities, en stelt daarbij eventueel additionele financiële middelen ter beschikking. Bij de realisatie 

van de doelstellingen in de energietransitie is voor de komende jaren voorzien in een rijksbijdrage 

aan de regio Hart van Brabant die in 2024 uitkomt op € 340.000. Voor andere onderwerpen zullen 

komende jaren verschillende eenmalige financiële regelingen tot stand komen waarbij de financiële 

rijksbijdragen mogelijk komen via de begroting van de regio.  

Deze ontwikkeling kan in de toekomst gevolgen hebben voor een versnelling van thema’s in het 

fysieke domein in de kernagenda. Ook kunnen er gevolgen zijn voor de verdeling van uitgaven in de 

begroting van de regio: eventuele additionele financiële middelen van de rijksoverheid of andere 

overheden komen beschikbaar voor opgaven en activiteiten in de kernagenda in het fysiek domein. 

Hierdoor zijn wij op dit moment van mening dat wij met de huidige en mogelijke extra externe 

middelen voor het fysieke domein, geen extra middelen zullen vragen aan de samenwerkende 

gemeenten. Mocht dit wijzigen dan komen we hierop tijdig bij u terug.   

Economisch domein  

Wij verwachten dat de financiële middelen voor de programmalijn Economie in de kernagenda 

volstaan om de activiteiten in 2024 uit te voeren. 

Midpoint Brabant 

Op 9 december 2022 heeft het algemeen bestuur van Midpoint Brabant het nieuwe actieprogramma 

’23-’27 vastgesteld waarin gewerkt wordt aan vijf regionale opgaven: duurzaamheid, gezondheid, 

digitalisering, talentontwikkeling en vestigingsklimaat. Gezondheid is in het actieprogramma een 

nieuwe ambitie voor Midpoint Brabant. Deze ambitie vergt een vertaling in de begroting 2024 van 

Midpoint Brabant. Midpoint Brabant zoekt daarvoor naar externe financiering wat betekent dat er 

geen voorstel zal worden voorgelegd voor verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Midpoint 

(behoudens indexatie). 

  



 

 

   pagina 6 van 6 

Tot besluit 

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van de ontwerpbegroting 2024 sturen wij u deze 

uiterlijk 29 maart 2023 voor zienswijzen toe.  

 

Met vriendelijke groet,  

namens het dagelijks bestuur van Regio Hart van Brabant, 

in afstemming met het algemeen bestuur van Regio Hart van Brabant, 

  

Th.L.N. Weterings   F.A.J. van Mil 

Voorzitter Regio Hart van Brabant Programmadirecteur Regio Hart van Brabant 
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1 Inleiding 

Na de Coronajaren 2020, 2021 en het voorjaar 2022 keerde in het tweede deel van 2022 het “normaal” 
weer wat terug. De koers om als bedrijf onder lastige omstandigheden en met diverse wisselende 
maatregelen open te blijven, is vooral goed geweest voor onze doelgroepen die bij of via de Diamant-
groep werkzaam zijn. Er is een groep die niet zonder kleerscheuren door deze lastige periode is gekomen, 
dit zal nog wel een bijzondere investering van de Diamant-Groep en andere ondersteunende instanties 
de komende jaren vragen.  
 
De uitvoeringsplannen KikMaat en Bedrijfsvoering zijn vastgesteld en er is voortvarend gestart met de 
implementatie van de beide organisatiestructuren, is het merk KikMaat geïntroduceerd, is er een 
integraal platform Bedrijfsvoering, procesteams met procesregisseurs van start gegaan ter 
ondersteuning van (verander)processen. Deze veranderingen vragen de komende jaren om een verdere 
doorontwikkeling. Door de directie en het MT is voor HR een uitvoeringsplan vastgesteld, dat  is 
voorgelegd aan de OR.  
 
Voor 2023 staat de doorontwikkeling van de Werkcoöperatie op de agenda. Met het ontwikkelen en 
implementeren van eenduidige modellen voor ontwikkeling, begeleiding en leiderschap zetten we de 
volgende stappen in onze eigen professionalisering, passend bij een eigentijds ontwikkel- & werkbedrijf. 
Aldus bouwen we verder aan de transformatie van de Diamant-groep en dat alles met de presentatie 
van een reële meerjarenbegroting. 
 
De Diamant-groep is in haar vorm als Gemeenschappelijke Regeling verplicht om een financiële 
verordening op te stellen. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, 
verantwoording en controle wordt voldaan. In deze financiële verordening staat vermeld dat het 
dagelijks bestuur de kadernota opstelt en aanbiedt aan de raden van de deelnemende gemeenten. Dit 
om mogelijke financiële consequenties tijdig in de begrotingscyclus van de deelnemende gemeenten 
mee te kunnen nemen. 
 
In deze kadernota worden met de voorlopige realisatie 2022, begroting 2023 en het 
meerjarenperspectief 2024-2026 als basis, de te verwachten financiële ontwikkelingen en risico’s in de 
komende jaren uiteengezet.  
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2 Ontwikkelingen bij de Diamant-groep 

2.1 Strategie – organisatie ontwikkeling 

In 2019 is de nieuwe strategische koers van de Diamant-groep vastgesteld en verwoord in het 
‘Strategieplan 2020-2024’. De ambitie is als volgt omschreven: ‘In onze (arbeidsmarkt)regio doet iedereen 
mee in werk. Wij zijn expertisepartner op het gebied van werk voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt’.   
 
Op basis van het strategieplan is in 2020 een nieuwe organisatie-inrichting & besturingsfilosofie voor de 
Diamant-groep vastgesteld onder de noemer ‘Koersen naar 2024’. De ambitie van (en opdracht aan) de 
Diamant-groep is om zowel haar identiteit en positie als ontwikkel- & werkbedrijf te versterken en 
gelijktijdig een reële meerjarenbegroting te presenteren. De noodzaak voor de herstructurering heeft 
vooral te maken met de krimp doordat 864 sw-collega’s, sinds de invoering van de Participatiewet, zijn 
uitgestroomd. Het combineren van krimp van de organisatie en het – gelijktijdig - realiseren van een 
eigentijds ontwikkel- & werkbedrijf is een forse en tegelijkertijd stimulerende en uitdagende opgave.  
 
De organisatie wordt aangepast vanwege de krimp en samenstelling in de (doelgroep)formatie om zo 
een gezonde exploitatie te behouden. Continuïteit, efficiency en flexibiliteit zijn belangrijke aspecten 
voor de organisatie-inrichting. Wendbaarheid, expertise en korte lijnen moeten bijdragen aan de 
vernieuwing, innovaties en verbeteringen om het sociaal ontwikkel- & werkbedrijf verder vorm en 
inhoud te geven. Daarvoor is de verdere ontwikkeling van samenwerking en afstemming in de volledige 
waardeketen ook een belangrijke voorwaarde. Uitgangspunt is om samen met de gemeenten de vraag 
te beantwoorden hoe we elke P-wet-euro zo effectief en efficiënt door de keten kunnen inzetten ten 
behoeve van de doelgroepen. 
 

Ambities ‘Koersen naar 2024’: 

1. Het krimpen van een klassiek SW-bedrijf combineren met het bouwen van een modern en 
innovatief ontwikkel- en werkbedrijf. 

2. Financieel: kostenbesparing combineren met investeren in innovatie: nieuwe producten, 
werksoorten en –plekken die beter aansluiten bij de talenten van de doelgroepen en nieuwe 
verdienmodellen. 

3. Het versterken van onze regionale positie door de samenwerking met opdrachtgevers en 
businesspartners verder aan te halen, samen ontwikkelroutes te bouwen en 
combidienstverlening te realiseren als brug tussen sociale zorg en arbeidsparticipatie. 

4. Herijking van positionering & branding: de partij in de regio waar je niet om heen wil, niet 
omheen kunt! 

5. Inzet op kennis en kunde: boeien en behouden van professionals. 
6. Opdracht aan onszelf:  

➢ De dingen goed doen: we leveren een hoge kwaliteit! 
➢ De dingen steeds beter doen: continu verbeteren! 
➢ Andere dingen doen: innovatief zijn! 

 

De uitwerking van de nieuwe ‘organisatie-inrichting & besturingsfilosofie’ heeft afgelopen jaren 
plaatsgevonden. De samenstelling van het management team is aangepast en er zijn drie 
uitvoeringsplannen uitgewerkt (samenvoegen diverse bedrijfsonderdelen in V I P – Vervoer, Inpakken & 
Post, oprichting KikMaat en herinrichting Bedrijfsvoering). Voor 2023 staat de verdere ontwikkeling van 
de Werkcoöperatie en de inrichting van de HRM kolom centraal. 
 
 
Inmiddels is er gestart met waardensessies om de missie, visie, kernwaarden en ambities van de 
Diamant-groep te (her)formuleren. Hieruit zijn een vijftal beloften gekomen: 
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1. We nemen elke aangeboden kandidaat aan. 
2. We nemen in onze werkzaamheden de ontwikkeldoelstelling van kandidaten als uitgangspunt. 
3. We gebruiken traploos switchen om ontwikkeling van kandidaten vorm te geven. 
4. We zorgen voor maximale uitstroom naar de reguliere arbeidsmarkt zodra dat mogelijk is. 
5. We doen dit alles binnen een nul-begroting. 

 

We liggen op schema om de ambities van ‘Koersen naar 2024’ te realiseren binnen een nul-begroting. 
De Diamant-groep ziet ook kansen in (keten) innovatie, vernieuwing van het huidige producten- en 
diensten pallet en nieuwe business modellen. Hiermee proberen we wegvallende geldstromen te 
beperken of liefst te compenseren. 
 
De infrastructuur van de Diamant-groep zetten we in voor het gehele scala aan behoeften en 
mogelijkheden: 

- Vrijwilligerswerk 
- Arbeidsmatige dagbesteding (OAD) 
- Beschut Werk 
- Maatwerk banen 
- Participatiebanen 
- Individuele en groepsdetacheringen  
- Regulier (bijvoorbeeld via Open Hiring) 

 

Doelgroepen die de komende jaren aandacht vragen in relatie tot werk vanuit de Diamant-groep en haar 
deelnemende gemeenten zijn de 45-plussers (groot deel van uitkeringsbestand), jongeren (mede door 
corona ontbreken van perspectieven), statushouders en psychisch kwetsbaren.  
 

2.2 Vernieuwing en Innovaties 

2.2.1 Ontwikkelgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD) 

Uit de Bestuursopdracht Vitesse is het project OAD ontstaan. In 2022 is binnen de regio bepaald om OAD 
via inbesteding bij KikMaat/Diamant-groep te beleggen. Daarna is in hechte samenwerking met de regio 
de organisatie ingericht alsmede processen en systemen om OAD op de nieuwe wijze te gaan uitvoeren. 
Na aanbesteding medio 2022 zijn uiteindelijk door ons 24 zorgpartners gecontracteerd die OAD 
daadwerkelijk zullen gaan uitvoeren voor de kandidaten. Eind december was het dan zover en is de 
eerste nieuwe aanmelding voor OAD gedaan vanuit de Toegang. 

2.2.2 Pilot 460 

In 2023 gaan we starten met de Pilot 460. Er is met de gemeente Tilburg en ABG gemeente afgesproken 
dat we gezamenlijk een (bescheiden) gedeelte van de bestaande caseload gaan screenen, 260 
kandidaten vanuit Tilburg en 200 kandidaten vanuit ABG. Met als doel om de mensen beter te leren 
kennen, te bepalen welke achterstand zij hebben tot de arbeidsmarkt en wat de Diamant-groep hierin 
eventueel kan betekenen. Passen de mensen in de bestaande diensten (TIIP producten, arbeidsmatige 
dagbesteding, vrijwilligerswerk, beschut werk, maatwerkbanen of doelgroep 30-80%) of moeten we 
nieuwe producten ontwikkelen voor deze doelgroep? Er moeten nog afspraken worden gemaakt over 
de financiering van de pilot waarbij als uitgangpunt is overeengekomen dat voor de mensen voor wie 
een aanbod bestaat, dat aanbod ook daadwerkelijk wordt gedaan.  
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2.2.3 Praktijkleren  

Aanbieden en begeleiden van praktijk- of werkleerplaatsen zodat mensen beter voorbereid zijn op de 
arbeidsmarkt. Hiervoor is extra inzet op de werkvloer benodigd voor het aanleveren van de inhoudelijke 
vakvaardigheden. 
 

2.2.4 Herhuisvesting La Poubelle – Concept met impact   

In januari van 2022 is het bestuur akkoord gegaan om te starten met het nieuwbouwproces ten behoeve 
van La Poubelle aan de Insulindestraat in Tilburg om de ambities en impact daarvan op haar doelgroep, 
inwoners en bedrijvigheid te gaan realiseren. Tevens is er ruimte voor informatie en educatie. Met de 
geformuleerde impact zal er meer verwerking plaatsvinden, waarvoor een andere inrichting van het 
kringloopbedrijf met meer sorteeroppervlakte, werkplaats- en verkoopruimte noodzakelijk is.  
 
Vanzelfsprekend betekent dit ook ander en meer werk voor meer mensen. Een nieuw, groter pand op 
een andere locatie is dan ook noodzakelijk om deze ambitie te realiseren. Er lopen op dit moment 
gesprekken met de gemeente Tilburg, afdeling BAT, om te bezien of een gezamenlijk huisvestingsplan 
aan de Insulindestraat kansrijk kan zijn. Voor de zomer moet hier een definitief besluit over worden 
genomen. De afspraken om dit te realiseren zijn reeds concreet met elkaar gemaakt. Uiteraard zal de 
financiering, die op dit moment onder druk staat, hierin worden meegenomen. 
 

2.2.5 HRM en Cliëntvolgsysteem 

Na een voorbereidingstraject in 2021 (programma van eisen, Europese aanbesteding, (her)ontwerpen 
processen en conversie) is met ingang van 2022 een nieuwe HR- en cliëntvolgsysteem (AFAS) live gegaan. 
Dit vraagt om een doorontwikkeltraject van enkele jaren waarbij meer aandacht zal worden besteed aan:  

1. Borging checks and balances aan de voorkant van processen/workflows;  
2. De ontwikkeling en uitrol van geïntegreerde managementinfo; 
3. efficiëntere ontwerp en inrichting HR workflows met bijzondere aandacht voor het zichtbaar 

maken van de borging van rechtmatigheid.  

 

2.2.6 Innovatieplatform (KikMaat) en platform Bedrijfsvoering 

Het plan is om te starten met een centraal innovatieplatform (met interne en externe deelnemers). Hier 
worden ideeën periodiek geïnventariseerd om te bezien of tot een product en of procesontwerp kan 
worden gekomen. Na een haalbaarheidsonderzoek zal bij voldoende aanknopingspunten om door te 
gaan platform Bedrijfsvoering worden ingeschakeld. Deze zal verder aan de slag gaan om tot een verder 
ontwerp te komen, impactanalyse op te stellen en integraal advies uitbrengen aan Directie en 
Managementteam.  
Dit alles vanuit de doelstelling om meer professioneel en in een “gezond” tempo te innoveren. Innovatie 
dient een bijdrage (=hulpmiddel) te leveren aan deze eerder genoemde ambitie. 
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3 Financiële ontwikkelingen 

De begroting 2023 en de meerjarenbegroting 2024 t/m 2026 zijn vorig jaar door het dagelijks bestuur 
aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en vervolgens in juli 2022 door het algemeen 
bestuur vastgesteld. De daarbij afgegeven ontwikkelingen en risico’s zijn veelal nog steeds actueel.  
De in hoofdstuk 2 beschreven ontwikkelingen en innovaties zijn nog niet allemaal meegenomen in de 
begroting in afwachting op besluitvorming door het bestuur. Dit gaat om huisvesting van La Poubelle en 
Pilot460. 
 

3.1 Begroting 2024 

De begroting voor 2024 is opgesteld. Daarbij is het voorlopig resultaat van 2022, de begroting van 2023 
en het meerjarenperspectief 2024-2026 als basis gebruikt. Er is geen reden om het verwachte tekort over 
2024 in de meerjarenbegroting bij te stellen. De afgegeven nul-begroting is het totaalresultaat van de 
Diamant-groep, BV 18k, La Poubelle en de Schoonmaak Coöperatie. 
 
Binnen de begroting zijn verschuivingen zichtbaar in opbrengsten, kosten en exploitatieresultaten wat 
onderling wordt opgevangen. De specificaties van de begroting 2024 financieel en formatief zijn 
zichtbaar in de twee bijlagen. 
 

3.2 Risico’s 

- Corona-impact: in de begroting 2024 houden we geen rekening meer met mogelijke gevolgen of 
maatregelen wegens Corona.  

 
- Formatie SW versus voorlopig P-Budget 2023 en verder: door de forse krimp in de SW formatie 

in 2022, wordt bij de aankomende meicirculaire op basis van de realisatie 2022 het 
subsidiebedrag SW voor 2023 en verder mogelijk verlaagd. 

 
- Groen Xtra: om de Netto Toegevoegde Waarde en kwaliteit van de opdrachten bij Groen Xtra te 

realiseren, is de druk hoog om voldoende aantallen medewerkers vanuit de Participatiewet (P-
wetters) 30-80 % ingezet te krijgen. Inzet met extra personeel via reguliere invulling of 
uitzendkrachten zet de NTW onder druk door de hogere personeelskosten. Er lopen gesprekken 
met de opdrachtgevers om de totale opdrachtenportefeuille in overeenstemming te brengen 
met de beschikbare formatie en de verwachte instroom. 

 
- Bijdrage beschut werk € 3.000 per persoon: in 2022 heeft de Diamant-groep geen bijdrage 

gefactureerd aan de deelnemende gemeenten, wegens gebrek aan dekking van deze kosten bij 
de gemeenten. Voor 2023 en verder staat de bijdrage wel in de begroting, dus er moet een 
oplossing komen voor dit vraagstuk. (2024: € 645.000) 

 
- Begeleidingsfee beschut werk: de verwachte begeleidingsvergoeding vanuit het Rijk is in 2023    

€ 8.200 per FTE. In de begroting is rekening gehouden met een vergoeding van € 9.800 per FTE. 
Het verschil in begeleidingsfee is in de jaren 2022 en 2023 gefinancierd vanuit de 
bestemmingsreserve. Voor 2024 (€ 281.600) en verder moet er een oplossing komen voor dit 
vraagstuk. 

 
- Maatwerkbanen: de verwachte begeleidingsvergoeding vanuit het Rijk is in 2023 € 4.500 per FTE. 

In de begroting is rekening gehouden met een vergoeding van € 9.800. Het verschil in 
begeleidingsfee is in de jaren 2022 en 2023 gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve. Voor 
2024 (€ 116.600) en verder moet er een oplossing komen voor dit vraagstuk. 
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- Projecten & innovaties: voor toekomstige projecten en innovaties zijn geen gelden opgenomen 
in de begroting. Er zijn bestemmingsreserves om nieuwe initiatieven en innovaties op te starten. 
De onttrekkingen moeten gemonitord worden. 

 
- Verduurzaming: afgelopen en aankomend jaar hebben we veel gedaan aan de verduurzaming 

van de gebouwen op de Zevenheuvelenweg te Tilburg. De aankomende jaren gaan we met name 
onderzoeken hoe we het al het rijdend materiaal (wagenpark en de machines van Groen Xtra 
kunnen verduurzamen. 

 
- Indexatie en inflatie: 2022 was een extreem jaar qua inflatie en indexatie. Percentages van rond 

de 10 % waren normaal. Dat is aankomende jaren niet vol te houden. De vraag is hoe de inflatie 
en indexatie zich de komende jaren verder gaat ontwikkelen. 

 
- Professionalisering Payrolling/ P-detachering: om de begrote resultaten te behalen is het 

uitbouwen en verder professionaliseren van de dienstverlening benodigd.  
 

- Huisvesting La Poubelle: vanwege uitzonderlijke prijsstijgingen staat de financiering van de 
nieuwbouw onder druk, er moet een oplossing komen voor dit vraagstuk. 

 

3.3 Meerjarige doorkijk  

Voor het jaar 2024 is er en sluitende begroting die bestaat uit het totaalresultaat van de Diamant-groep, 
BV 18k, La Poubelle en de Schoonmaak Coöperatie. Voor de meerjarenbegroting van de Diamant-groep 
is het van groot belang welke beleidskeuzes onze deelnemende gemeenten maken in relatie tot de 
aangeboden (nieuwe) diensten en producten van de Diamant-groep. Tevens moeten er oplossingen 
komen voor de vraagstukken die onder risico in paragraaf 3.2 zijn vermeld. 
 
Het Lage Inkomens Voordeel (LIV) wordt afgeschaft. Daarom kan de Diamant-groep hier vanaf  1 januari 
2025 geen gebruik meer maken van. Dit betekent een kostenpost voor zowel de SW-formatie als de P-
wet formatie. Bij de uitwerking van de programmabegroting 2024 en meerjarenbegroting 2025 t/m 2027 
moeten de financiële gevolgen van deze afschaffing verder uitgewerkt worden. 
 

3.4 Gemeentelijke bijdrage 

Volgens de Gemeenschappelijke Regeling is de Diamant-groep verplicht om een structurele dekking te 
creëren voor de begroting. Als dit niet lukt, dienen de deelnemende gemeenten bij te dragen aan het 
tekort door middel van een gemeentelijke bijdrage. Hiermee wordt preventief toezicht van de provincie 
voorkomen. In 2024 is er een sluitende begroting zonder een gemeentelijke bijdrage. 
 

3.5 Vervolgtraject – tijdsplanning  

De kadernota 2024 wordt op 9 februari 2023 besproken in het dagelijks bestuur en vervolgens aan de 
gemeenteraden aangeboden.  
De meerjarenbegroting 2025 t/m 2027 wordt in het 1e kwartaal opgesteld en behandeld in de 
bijeenkomst van het dagelijks bestuur in april 2023. 
Bij de bestuursvergadering van juni wordt de begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025 t/m 2027 in 
het algemeen bestuur vastgesteld. Voor 1 augustus 2023 worden deze stukken naar de provincie Noord-
Brabant gestuurd.  
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Bijlage 1: Begroting 2024 financieel 

 
Er zijn geen incidentele baten/lasten begroot aangezien we deze niet voorzien. 
 
 
* Algemene kosten: hier worden onder andere renteopbrengsten, doorbelastingen op basis van 
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) vanuit de Diamant-Groep naar BV 18k en het subsidiesaldo, 
overhead en personenvervoerskosten richting La Poubelle geboekt. 
 

 

Bedragen x € 1.000

Totaal opbrengsten 23.981

Vervoerskosten 515

Overige pers.kosten gesubsidieerd personeel 654

Salarissen reguliere formatie 15.384

Overige pers.kosten reguliere formatie 367

Kapitaallasten excl. bedrijfsauto's 1.351

Kosten wagenpark incl. kapitaallasten 1.777

Bedrijfskosten 3.003

Algemene kosten * -1.315

Kosten externe ondersteuning 1.419

Plaatsing personeel (bij De Schoonmaak Coöperatie) -684

Totaal kosten 22.472

Operationeel resultaat 1.509

Subsidie WSW 33.178

Loonkosten WSW 33.815

Subsidiesaldo WSW 637

Loonkostensubsidie Participatiewet 5.894

Begeleidingsfee Participatiewet 2.464

Bijdrage Beschut werk 645

Loonkosten Participatiewet 9.907

Kosten P-wetters 904

Kosten gesubsidieerde arbeid 1.540

Gemeentelijke bijdrage 0

Exploitatieresultaat -31

Expl. resultaat 18k 10

Expl. resultaat La Poubelle -4

Expl. Resultaat De Schoonmaak Coöperatie 25

Exploitatieresultaat overige entiteiten 31

Totaal Resultaat 0

Begroting 2024
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Bijlage 2: Begroting 2024 formatie 

 

Formatie doelgroep (gemiddeld) 2024

WSW-FTE 959,5

WSW-SE 1.001,3

P wet 30-80 FTE 133,3

P wet Beschut Werk FTE 173,4

P wet maatwerkbanen FTE 16,9

Totaal in FTE (doelgroep) 1.283,1

Formatie overzicht vast personeel (gemiddeld) 2024

Ambtelijk kern FTE 156,5

Contract kern FTE 48,9

Ambtelijk niet-kern FTE 0,0

Totaal in FTE 205,4

Totale Formatie in FTE (gemiddeld) 1.488,5



1 februari 2023

Kaderbrief 
2024

www.omwb.nl

Ontwikkelingen met impact op de begroting (toelichting vindt u in paragraaf 2.1.1 van de begroting)

Bor
Het Besluit omgevingsrecht (Bor) 
is met ingang van 2019 volledig 
geïmple menteerd in de regio 
 Midden- en West-Brabant.

 

Energie en duurzaamheid
Energiebesparing bij bedrijven,  
en dus toezicht en handhaving  
vanuit de OMWB, krijgt steeds  
meer aandacht.

Verbod op asbestdaken 2024
Asbestdaken die in contact staan 
met de buitenlucht zijn vanaf 2024 
verboden. Om de doelstellingen te 
behalen is meer saneringscapaciteit 
nodig én moeten  eigenaren gestimu-
leerd worden om te gaan saneren.

MWB-norm
Vanaf 2019 werken we volgens de 
MWB-norm. Het doel: de kwaliteit 
van onze  producten en diensten 
verbeteren. Daarnaast wordt de 
norm grondslag voor een duurzame 

Omgevingswet
De OMWB bereidt zich samen 
met deelnemers voor op de 
Omgevingswet door middel van 
pilots, proactieve consultaties en 
samenwerkingsverbanden. Dit 
vraagt ook om aanpassing van de 
werkprogramma’s  en ontwikkeling 
van competenties van medewerkers.

Zorgvuldige veehouderij  
en volksgezondheid
De Provincie Noord-Brabant 
streeft ernaar in 2020 tot de meest 
innovatieve,  duurzame en slimme 
agrofoodregio’s van Europa te 
behoren. Dit heeft invloed op onze 
VTH-taken.

Bestuurlijke ontwikkelingen
De gemeenteraadsverkiezingen 
hebben plaatsgevonden. Dat 
betekent bestuurlijke wisselingen 
en het inwerken van de nieuwe 
bestuursleden.

Uitvoering takenUitgaven Overhead

ICT-budgetten

Programma
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Advies en  
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FormatieInkomsten

Primair proces Overhead

Declarabele norm
per fte

Totaal aantal  
declarabele uren

De OMWB vernieuwt het ICT-landschap om 

te  werken en klaar te zijn voor toekomstige 
ontwikkelingen. Dit zien we ook terug in de 

begrote uitgaven voor 2019. Meer informatie 
vindt u in paragraaf 2.2.3 van de begroting.
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De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) werkt aan een 

schone, veilige en duurzame leefomgeving. De thema’s waar de OMWB 

zich mee bezig houdt (onder andere stikstof, PFAS, luchtkwaliteit, uit-

stoot industrie, energie en natuur) zijn zeer divers. En de dynamiek op 

al deze onderwerpen is groot; we zitten immers in meerdere transities 

tegelijk (klimaat, energie, digitaal). Het belang van de kwaliteit van 

onze leefomgeving wordt steeds meer onderkend. Voor onze veilig-

heid, maar ook kwaliteit en duurzaamheid van de natuur en de fysie-

ke leefomgeving. Het zijn allemaal maatschappelijk actuele thema’s 

die impact en belang hebben voor iedere inwoner en ondernemer. De 

OMWB heeft een belangrijke rol bij de aanpak van deze vraagstukken. 

Met vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering kunnen 

we deze transities stimuleren. Dit betekent voor onszelf dat we door-

lopend moeten investeren in de kennis en deskundigheid van ons  

personeel, én in de juiste informatiesystemen om risicogericht en 

data gestuurd te kunnen werken. De dooront wikkeling tot een profes-

sionele omgevingsdienst is cruciaal om deze rol ook daadwerkelijk  

te vervullen. Daarom zal de OMWB vanaf 2023 en verder ook extra 

investeren in het opzetten en uitrollen van kwaliteitsmanagement.  

Hét thema voor de komende periode is dan ook: ‘Van goed naar beter’.

Ook landelijk wordt er de komende jaren hard gewerkt om het stelstel van 

Omgevingsdiensten robuuster, effectiever en professioneler te maken via het 

Interbestuurlijk programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 

(IBP VTH), middels verschillende werkgroepen in zes pijlers. De uitkomsten 

hebben zeker gevolgen voor onze dienst. De OMWB participeert daarom in dit 

programma.

Op 15 maart 2023 vinden de Provinciale Staten verkiezingen plaats. Een record 

aantal partijen doet mee. Afhankelijk van hoe meerderheden gevormd kunnen 

worden, kan dit grote invloed hebben op de politiek-bestuurlijke en beleids -

Inleiding1.
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matige keuzes op de thema’s waar de OMWB aan werkt. Datzelfde geldt na de  

getrapte verkiezing van de Eerste Kamer ten aanzien van wetgeving dat van  

invloed is op ons werk.

Het moment van invoering van de Omgevingswet zal naar alle waarschijnlijkheid  

1 januari 2024 worden. De OMWB moet zich in 2023 goed voorbereiden op de  

implementatie en de invoering van de wet. Daarvoor moet een groot aantal  

processen binnen de OMWB aangepast worden en de invoering zal veel vragen van 

de samenwerking en afstemming met onze deelnemers.

In deze Kaderbrief 2024 geven wij de hoofdlijnen van de beleidsmatige 

ontwikkelingen aan, evenals de financiële uitgangspunten. Een aantal gemeenten 

hebben richtlijnen ingediend voor de begroting 2024. Deze gemeenten ontvangen 

een reactie hierop.

De afgelopen periode heeft een ongekend hoge inflatie gekend. Ook voor de  

komende jaren worden prijsstijgingen en hoge energieprijzen voorzien. Dat zal  

invloed hebben op onder meer ons inhoudelijk werk, de vervoerskosten en de 

huisvestingslasten. Een nieuwe cao is nog niet in zicht. Ook de personeelslasten 

zullen naar verwachting de komende periode aanzienlijk stijgen. Daarnaast zien 

we de afgelopen jaren een verschuiving van werkzaamheden 

naar steeds meer specialistisch werk, wat in de regel 

een hoger tarief kent. Tenslotte is het werkelijke 

ziekteverzuimpercentage hoger dan in de Begroting 

2023 rekening mee is gehouden. Hierdoor komt de 

declarabiliteitsnorm steeds meer onder druk te staan.

Op basis van voorgaande is gebleken dat de 

prijsindexcijfers zoals toegepast in de oorspronkelijke 

begroting 2023 niet passend zijn. De aanpassingen 

voor 2023 zullen worden uiteengezet en toegelicht in 

de eerste begrotingswijziging 2023. De actualisatie van 

het tarief voor 2024 wordt in de Begroting 2024 toegelicht. 

Bovenstaand geeft een eerste inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen waar 

de OMWB naar verwachting de komende jaren mee te maken heeft. Bij al 

onze medewerkers is er veel passie voor ons vak en enthousiasme om hier de 

schouders onder te zetten. We zien de komende jaren dan ook met vertrouwen 

tegemoet.

Alfred Arbouw

Directeur OMWB
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Deze Kaderbrief vormt het eerste product uit de Planning & Control- 

cyclus 2024 en is opgesteld om betrokkenen bij de dienst te infor-

meren over nieuwe ontwikkelingen en de effecten hiervan op zowel 

bedrijfsvoering als financiën.

De Kaderbrief is van belang voor het vormgeven van de Begroting 2024 en 

de meerjarenraming 2025-2027. De daadwerkelijke inzet voor 2024 wordt 

uiteindelijk geraamd in de werkprogramma’s en de provinciale opdracht. Niet 

alle ontwikkelingen worden benoemd in deze brief, enkel de belangrijkste 

worden toegelicht.

Hoofdthema’s 

De OMWB gaat zich de komende jaren richten op vijf hoofdthema’s: 

de Omgevingswet, het verkennen van inhoudelijke onderwerpen, het 

instrumentarium voor vergunningverlening, toezicht, handhaving, 

klachten en advies (VTHKA), strategisch HRM-beleid en professionalisering 

(kwaliteitsmanagement en het programma ‘Van goed naar beter’). Deze 

overkoepelende onderwerpen vormen de rode draad in deze Kaderbrief 2024.

Doorontwikkeling Gemeenschappelijk Uitvoeringskader

In 2018 is het Gemeenschappelijk Uitvoeringskader (GUK) vastgesteld. Het 

GUK is onderdeel van de gezamenlijke beleidscyclus, zoals wettelijk voor 

gemeenten, provincies en omgevingsdiensten is voorgeschreven in artikel 7.2 

van het Besluit omgevingsrecht (Bor)1. Het kader beschrijft de algemene  

uitgangspunten en de strategieën die door de OMWB worden gehanteerd bij  

de uitvoering van de VTH-milieutaak (vergunningverlening, toezicht en 

handhaving op milieugebied) voor de gemeenten in de regio Midden- en West- 

Brabant. In 2023 volgt een evaluatie van het GUK. Daarnaast komt er een 

nieuw GUK voor de periode 2023-2026. Hierbij worden de regionale en 

landelijke ontwikkelingen nauw betrokken.

 

2. Over de Kaderbrief 2024

1  Het (oorspronkelijke) GUK is gebaseerd op het Besluit Omgevingsrecht. Met de  

inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het GUK hierop gebaseerd zijn.
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De OMWB heeft in de regel geen verantwoordelijkheid voor het opstel-

len van inhoudelijk milieubeleid, dat is aan de deelnemers. Er zijn wel 

landelijke, regionale en inhoudelijke ontwikkelingen die de organisatie 

ertoe bewegen om na te denken over haar toekomstbestendigheid en 

toegevoegde waarde voor een schone, duurzame en veilige leefomge-

ving. Als antwoord op deze (toekomstige) uitdagingen heeft de OMWB 

een missie en visie opgesteld die richting geeft aan de koers van de 

organisatie. In deze visie is een strategische agenda opgenomen die 

dient als leidraad voor de verschillende onderwerpen.

3.1  Waar gaan we voor de komende jaren?

Hieronder worden de missie, visie en strategische agenda van de OMWB in het 

kort toegelicht. 

Missie 

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant werkt zichtbaar samen aan een 

schone, veilige en duurzame leefomgeving. 

Visie 

De OMWB is voor de Provincie Noord-Brabant en de gemeenten in Midden- en 

West-Brabant een toegevoegde waarde, het kenniscentrum, de inspirator en de 

aanjager om hen, samen met ketenpartners, gevraagd en ongevraagd inte-

graal te adviseren over omgevingsvraagstukken en de bevoegde gezagen uit 

te dagen en te ondersteunen om de verantwoordelijkheid te nemen voor een 

leefomgeving met toekomst voor ons nageslacht. We zijn op regionaal niveau 

dé bewaker van een schone, veilige en duurzame leefomgeving. 

Onze leefomgeving is divers en vormt een maatschappelijk actueel thema voor 

iedere inwoner en ondernemer. We voeren onze taken uit in een maatschappij 

waar de inhoudelijke complexiteit toeneemt, evenals de roep om meer trans-

parantie. Daarnaast zijn veranderingen van beleid, samenwerkingsvormen en 

digitalisering aan de orde van de dag. Als deskundige uitvoeringsorganisatie 

3. Beleidsmatige ontwikkelingen
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3.2  De Omgevingswet

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 gaat de OMWB zich de komende jaren rich-

ten op vijf hoofdthema’s. Het eerste thema betreft de Omgevingswet, waarvan 

hieronder een toelichting. 

3.2.1  Implementatie Omgevingswet (milieunormen, gebiedsgericht beleid)

De Omgevingswet wordt naar alle waarschijnlijkheid per 1 januari 2024 van 

kracht. Het VTH-kader zal op deze datum zijn aangepast aan de nieuwe wet. 

Beleidsmatige keuzes zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan worden 

na de inwerkingtredingsdatum vastgesteld door de gemeenten. Bij de totstand-

koming van deze documenten is het noodzakelijk de input van de ketenpart-

ners mee te nemen en te participeren met de omgeving. De lokale overheden 

hebben tot 2024 de tijd voor het vaststellen van de omgevingsvisie en tot en 

met 2029 de tijd voor het vaststellen van de juridische regels in het omge-

vingsplan. Milieu, duurzaamheid en gezondheid maken integraal deel uit van 

de fysieke leefomgeving. Deze thema’s krijgen een plaats in de omgevingsvisie 

en het omgevingsplan. De OMWB zal bij de vorming betrokken zijn. Om de 

digitale samenwerking te bevorderen wordt bij de start van de Omgevingswet 

het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) door het Rijk uitgerold.

signaleren en agenderen we de voortdurende veranderingen in de fysieke 

leefomgeving. Dit betekent een doorlopende ontwikkeling en vernieuwing van 

ons werk. Onze deskundige medewerkers op het vlak van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving (VTH) werken binnen de kaders van de wetten van 

milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. Zo kunnen we de gemeenten  

in Midden- en West-Brabant en de Provincie Noord-Brabant professioneel en 

met kennis van zaken adviseren. Zowel op regionaal als landelijk niveau  

dragen we onze expertise uit.

Strategische Agenda

De OMWB investeert in het borgen van de kwaliteit in de huidige werkproces-

sen en de doorontwikkeling van uitvoeringsdienst naar omgevingsdienst. Dit 

laatste door in overleg en afstemming met onze deelnemers de uitdagingen 

van de Omgevingswet en de klimaatopgaven actief op te pakken. Daarvoor zijn 

twee pijlers gedefinieerd:

1.  Een excellente uitvoering van onze kerntaken. Het goed uitvoeren van het 

werkprogramma is voor de OMWB een primaire verantwoordelijkheid;

2.  (Nieuwe) ontwikkeltaken op goede wijze inhoud geven en daarvan leren 

(adaptieve organisatie).

Op basis van deze beide pijlers heeft de OMWB haar strategische agenda geba-

seerd, waarvan de hoofdthema’s - zoals reeds in hoofdstuk 2 vermeld - zijn: 

• de Omgevingswet;

• het verkennen van inhoudelijke onderwerpen;

•  het instrumentarium voor vergunningverlening, toezicht, handhaving,  

klachten en advies (VTHKA);

•  strategisch HRM-beleid;

•  professionalisering.

Deze strategische agenda vormt de rode draad in deze Kaderbrief 2024 maar 

niet alle onderwerpen zijn even zwaar vertegenwoordigd. Voor een aantal 

onderdelen geldt dat het meerjarige programma’s zijn die reeds het besluitvor-

mingsproces hebben doorlopen, en ingebed zijn in de begroting van de dienst.  
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3.2.2  Gebiedsgerichte aanpak

In de strategische agenda wordt gesproken over het verkennen van de ge-

biedsgerichte aanpak. Hieronder valt ook het gebiedsgericht werken waarover 

binnen diverse beleidsgebieden en -regels wordt gesproken. Ook bij de  

toekomstige Omgevingswet wordt gesproken over gebiedsgericht werken.  

De OMWB staat een onderscheid in gelaagdheid bij gebiedsgericht werken voor. 

Wij onderkennen daarbij vier niveaus. Deze zijn: 

1.  Een medewerker van de OMWB voert zijn VTH-taken uit binnen een bepaald 

gebied.

2.  De OMWB beschouwt binnen een bepaald gebied alle milieu- en duurzaam-

heidsaspecten en geeft op basis van de huidige wetgeving en lokale beleids-

regels een integraal advies. 

3.  De OMWB beschouwt samen met andere partners de beleidsvelden binnen 

een bepaald gebied van de huidige wetgeving. 

4.  De OMWB beschouwt samen met andere partners de beleidsvelden binnen 

een bepaald gebied om hierover een integraal advies uit te brengen over de 

huidige situatie en toekomstige situatie inclusief beheer.  

 

Niveaus 3 en 4 sluiten het beste aan bij de Omgevingswet, aangezien bij deze 

niveaus twee doelen van de wet worden bereikt, namelijk: 

• het gebied centraal plaatsen; 

• maatwerk binnen een gebied mogelijk maken. 

 

Voor 2024 staat het uitvoeren van een verkenning naar gebiedsgericht werken 

in de planning. De uitkomsten worden besproken met de eigenaren/opdracht-

gevers in de regio. De verkenning zal duidelijk moeten maken binnen welke 

termijn niveaus 3 en 4 behaald worden. Een plan van aanpak wordt opgesteld 

om verdere invulling aan het thema te geven.

Impact OMWB 2024 en verder

Het vervolg op de verkenning van de gebiedsgerichte aanpak draagt bij aan  

de wijze hoe de OMWB haar VTHKA-taken (samen met partners) uitvoert.

Het DSO bundelt en ontsluit informatie die bij de diverse partners aanwezig is. 

Zowel omgevingsdiensten als hun deelnemers moeten tijdig zorgen dat hun  

systemen aansluiten op het landelijke DSO. Via het DSO is straks (mogelijk deels 

na invoering van de Omgevingswet) informatie over een locatie beschikbaar  

die nodig is voor het verkrijgen van inzicht in de fysieke locatie, de vigerende  

omgevingsplannen, verordeningen en regels. Koppeling met andere openbare 

informatie draagt bij aan het inzicht voor overheid en bedrijven in specifieke loca-

ties. Het stelsel biedt zo waardevolle informatie die gebruikt kan worden bij aan-

vragen en schetst een beeld van de impact van initiatieven op de leefomgeving. 

Het in kaart brengen van gebieden draagt bij aan de duurzaamheid, veiligheid 

en gezondheid van de leefomgeving. De Omgevingswet is bedoeld om tot een 

integrale manier van (samen)werken en afwegen te komen. Samen met keten-

partners (waterschappen, GGD en Veiligheidsregio) beschikt de OMWB over veel 

informatie. Die informatie zetten we in bij de uitvoering van het VTH-takenpakket. 

Deze informatie kan ook relevant zijn bij de ontwikkeling van omgevingsvisies 

en -plannen door gemeenten en provincie. Denk hierbij aan data als milieu- en 

bedrijfsinformatie. Het omzetten van het huidige inrichtingenbestand naar een 

activiteitenbestand is een grote klus. Van de 40.000 inrichtingen die onze regio 

kent, moeten alle milieubelastende activiteiten opgenomen worden in het activi-

teitenbestand. De omzetting vindt ook in 2024 en daarna nog plaats.

Impact OMWB 2024 en verder

De invulling van de omgevingsvisie en het omgevingsplan draagt bij aan de  

wijze hoe de OMWB haar VTHKA-taken uitvoert.
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Tevens zien we dat er grote ambities zijn die de bodem raken, zoals de 

woningbouwopgave, de plannen voor warmteopslag & energietransitie, de 

ruimtelijke adaptatie, de ondergrondse infrastructuur. Het kabinet wil water en 

bodem sturend maken bij deze ruimtelijke keuzes, zie hiervoor de beleidsbrief 

van eind 2022. Omdat de uitvoering van de maatregelen op decentraal niveau 

wordt gelegd, bij de provincies, de gemeenten en de waterschappen, worden 

samenwerking en uitwisseling van kennis tussen de verschillende overheden 

van extra belang. Daarom is de OMWB betrokken bij het kennisnetwerk  

Brabantse Bodem & Ondergrond in wording. Doel is om te komen tot een  

nieuwe nationale kennisinfrastructuur die bestaat uit (uiteindelijk) een lands-

dekkend overzicht van regionale kennisnetwerken. Dit kennisnetwerk zal 

volgens planning in 2024 operationeel zijn.

In 2022/2023 hebben de meeste regio-gemeenten samen met de OMWB  

hun Nota’s bodembeheer herzien en door de gemeenteraad laten vaststellen. 

Daarnaast hebben zij aanvullende beleidsregels voor bodem en ondergrond 

opgesteld. Het gaat om regels voor het omgaan met grond en baggerspecie, 

denk aan PFAS-houdende grond, het beschermen van gevoelige bestemmin-

gen en het toepassen van thermisch gereinigde grond. De regels uit de Nota 

bodembeheer komen met ingang van de Omgevingswet automatisch naast  

de Bruidsschat in het Tijdelijk omgevingsplan van de gemeenten. De aanvul-

lende beleidsregels kunnen gemeenten te zijner tijd opnemen in hun definitie-

ve omgevingsplan.

De bevoegdheidsverschuiving onder de Omgevingswet en de landelijke ont-

wikkelingen vragen om een andere manier van werken binnen het werkveld 

Bodem van de OMWB. Om de gemeenten te ondersteunen bij hun nieuwe 

bevoegd gezagsrol passen wij de samenwerking binnen het werkveld bodem 

aan en zorgen we voor een bundeling/uitwisseling van expertise, kennis en 

vaardigheden. De OMWB wil ervoor zorg dragen dat het werkveld bodem  

via duidelijke lijnen en aanspreekpunten aan de gemeenten wordt gebracht  

en dat hiermee de samenwerking wordt geïntensiveerd.

3.2.3  Bodem

De inwerkingtreding van de Omgevingswet leidt tot grote veranderingen bin-

nen het werkveld Bodem. Zo komt de Wet bodembescherming te vervallen en 

verschuift het bevoegd gezag voor bodem en ondergrond voor een groot deel 

van de provincie naar de gemeenten. Door deze overdracht komen alle basista-

ken voor de bodem(sanering) bij de gemeenten te liggen. De drie Brabantse 

omgevingsdiensten hebben samen met vertegenwoordigers van de gemeenten 

en de provincie een Verantwoord uitvoeringsniveau opgesteld van de nieuwe 

VTH-bodemtaken onder de Omgevingswet. Dit niveau wordt met ingang van de 

Omgevingswet in de gemeentelijke werkprogramma’s opgenomen. 
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Daarnaast houdt de gemeente de regie over de voortgang van het totale 

bouwproject. Ze beoordeelt de bouwmelding, handhaaft tijdens de bouw, zorgt 

ervoor dat tijdens de bouw geen hinder ontstaat voor omgeving en milieu en 

beoordeelt de gereedmelding van de initiatiefnemer. De Wkb heeft als doel de 

bouwkwaliteit te verbeteren. Met de Wkb zal ook de aansprakelijkheid van de 

bouwer voor bouwfouten toenemen.

Impact OMWB 2024 en verder

Komende jaren zeer beperkte impact op omvang van werkzaamheden voor 

de OMWB.

3.2.5  Sanering verkeerslawaai

Na het in werking treden van de Omgevingswet verandert na vele jaren ook de 

sanering van geluidgevoelige bestemmingen (met name woningen). De huidige 

regeling onder de Wet geluidhinder (Wgh) stamt uit de jaren ‘80 en leverde 

per gemeente saneringslijsten op van woningen met potentieel een te hoge 

geluidbelasting op de gevel als gevolg van wegverkeerslawaai. Deze woningen 

moeten voor de (maatgevende) wegen projectgewijs worden onderzocht en zo 

nodig worden gesaneerd. Het liefst door maatregelen aan de bron, zoals het 

verminderen van de verkeersintensiteit, maar als het niet anders kan door het 

aanbrengen van geluidsisolerende maatregelen aan de woning zelf. De con-

trolerende en coördinerende instantie hierbij is het Bureau Sanering Verkeers-

lawaai (BSV). Via deze instantie kan voor de sanering projectsubsidie worden 

aangevraagd bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op basis van 

de ‘Subsidieregeling sanering verkeerslawaai’.

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt een nieuwe bijdragere-

geling voor de sanering van verkeerslawaai van kracht. De bestaande regeling 

blijft echter nog wel van toepassing op alle reeds opgestarte en door BSV ge-

subsidieerde, maar nog niet afgeronde saneringsprojecten. De nieuwe regeling 

komt in plaats van de bestaande Subsidieregeling sanering verkeerslawaai.

 

Impact OMWB 2024 en verder

-  Voor eind 2024 staat een eerste evaluatie in de planning van het Ver-

antwoord uitvoeringsniveau van de nieuwe VTH-bodemtaken onder de 

Omgevingswet. De uitkomsten worden besproken met de eigenaren/op-

drachtgevers in de regio;

-  De invulling van de bodembeleidsregels in de omgevingsplannen van de 

gemeenten draagt bij aan de wijze hoe de OMWB haar VTH-taken op 

bodemgebied uitvoert;

-  De OMWB past vanaf 2024 haar werkwijze aan om de gemeenten beter 

te kunnen ondersteunen bij hun nieuwe bevoegd gezagsrol voor bodem 

en ondergrond.

3.2.4  Private kwaliteitsborging

Gelijktijdig met het in werking treden van de Omgevingswet treedt staps gewijs 

de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. Deze wet ver-

plaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk van  

de gemeente naar een onafhankelijke partij, de zogenoemde kwaliteitsborger. 

Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fasen, te beginnen 

met bouwwerken in de laagste risicoklasse (gevolgklasse 1), bijvoorbeeld 

grondgebonden eengezinswoningen, vakantiewoningen en kleinere bedrijfs-

panden. Na een paar jaar vindt een evaluatie van de nieuwe werkwijze plaats.  

Als deze positief uitvalt, vallen de bouwwerken in hogere gevolgklassen vanaf 

dat moment onder de nieuwe wet. Denk bijvoorbeeld aan onderwijsgebouwen 

en bibliotheken (gevolgklasse 2) en ziekenhuizen (gevolgklasse 3).

Met de invoering van de Wkb vervallen niet alle bouwgerelateerde werkzaam-

heden voor de gemeente. Onder de Omgevingswet bestaat er namelijk een 

splitsing in een ruimtelijk en een technisch deel, waarbij het ruimtelijke deel 

(toetsing aan het omgevingsplan) een bevoegdheid van de gemeente blijft. 
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De belangrijkste wijzigingen/toevoegingen in de nieuwe bijdrageregeling zijn:

•  Alle woningen die niet eerder onder de Wgh zijn of worden gesaneerd (waar-

onder woningen die zijn ‘gesaneerd’ door het instellen van een maximum-

snelheid van 30 km/uur en zogenaamde ‘oude weigeraars’) en gebouwen met 

een geluidbelasting boven de grenswaarde en gebouwen opgenomen op de 

saneringslijst art. 15.2 Omgevingsbesluit worden aangemerkt als geluidge-

voelige gebouwen.

•  Voor sanering onder de Omgevingswet komen geluidgevoelige gebouwen met 

een hogere geluidbelasting dan de saneringsdrempels in aanmerking: 65 dB 

voor provinciale wegen buiten de bebouwde kom en 70 dB voor alle overige 

situaties, waaronder gemeentelijke wegen. 

•  Naast een verplichte sanering (woningen die niet eerder met Rijksmidde-

len zijn gesaneerd én met een geluidbelasting boven de grenswaarde) zal 

er ook een vrijwillige sanering zijn. Dit betreft woningen die eertijds op de 

sanerings lijsten onder de Wgh zijn terechtgekomen, niet eerder zijn gesa-

neerd én met een geluidbelasting tot 5 dB onder de saneringsgrenswaarde.

•  Het benodigde saneringsbudget gaat rechtstreeks naar ‘overheidsorganisaties  

met een grote saneringsopgave’, zoals provincies, omgevingsdiensten en 

grote gemeenten.

Impact OMWB 2024 en verder

Mogelijke (forse) toename van nieuwe saneringsprojecten. 

3.3  Verkenningen

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 gaat de OMWB zich de komende jaren 

richten op vijf hoofdthema’s. Het tweede thema betreft de Verkenningen, 

die hieronder worden toegelicht. Het gaat om onderwerpen die raken aan de 

inhoudelijke doorontwikkeling van de VTH-taken en specialistische taken onder 

dit programma. 

Interbestuurlijk programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving  

(IBP VTH)

Op 4 maart 2021 verscheen het rapport ‘Om de leefomgeving’. Het rapport is 

in opdracht van de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevr. 

S. van Veldhoven, geschreven door de adviescommissie Vergunningverlening, 

Toezicht en Handhaving onder leiding van dhr. J.J. van Aartsen. De commis-

sie vermeldt dat inmiddels duidelijk is wat wel en wat niet werkt binnen het 

VTH-stelsel. De grenzen aan doorontwikkeling binnen het stelsel komen vol-

gens de commissie in zicht. In het rapport geeft de commissie inzicht in wat is 

bereikt, hoe dat past bij de bedoeling van het stelsel en wat aanvullend nodig 

is om het stelsel te verbeteren.

Naast de toekomstbestendigheid van het stelsel heeft de commissie zich vooral 

gericht op de omgevingsdiensten en het functioneren ervan. Dit ook in relatie 

tot het bevoegd gezag en hoe het Rijk zijn regierol kan versterken. De bedoe-

ling van het stelsel zoals geformuleerd door de commissie Mans uit 2008 (‘De 
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implementeren. Er zijn dwingender ingrepen nodig om de hoofdproblemen van 

vrijblijvendheid en fragmentatie aan te pakken. Om dit te bewerkstelligen is 

door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een Interbestuurlijk 

programma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP VTH) opgesteld. 

Het programma heeft een looptijd van twee jaar (2022-2024). In het pro-

grammaplan worden de programmadoelen van het IBP VTH concreet gemaakt. 

Grofweg geldt dat het eerste jaar (2022) vooral bedoeld is voor het scherpen 

van de wijze van uitvoering en concretisering van de aanbevelingen van de 

commissie Van Aartsen. Het tweede jaar (2023) wordt benut voor de daad-

werkelijke implementatie. De implementatie van een aantal ingrijpende zaken 

loopt nog door in 2024. Ook zal de eerste spin-off van het programmaplan in 

2024 zichtbaar moeten worden.

Impact OMWB 2024 en verder

De invulling van het Interbestuurlijk programma Vergunningverlening,  

Toezicht en Handhaving (IBP VTH) draagt bij aan de wijze hoe de OMWB 

zijn VTHKA-taken uitvoert.

3.3.2  Energie en Klimaat

De aandacht voor klimaat, energiebesparing en verduurzaming van het energie-

gebruik is groter dan ooit. De gevolgen van klimaatverandering worden steeds 

meer aan den lijve ondervonden en mondiale ontwikkelingen zijn van grote 

invloed op de leveringszekerheid van energie en kosten daarvan. Deze ontwik-

kelingen hebben directe gevolgen voor de taakuitvoering van de OMWB. Om de 

landelijke CO2-reductiedoelen te halen is een versnelling nodig. Om bedrijven 

aan te zetten tot meer energiebesparing zijn regelgeving, toezicht en handhaving  

belangrijke instrumenten.

Met het in werking treden van de Omgevingswet wordt energietoezicht toege-

voegd aan het basistakenpakket van omgevingsdiensten. Op 1 juli 2023 wordt 

tijd is rijp’) is door de commissie gebruikt als uitgangspunt. De commissie is 

van oordeel dat het stelsel niet goed functioneert en niet voldoet aan de oor-

spronkelijke bedoeling van de commissie Mans. De verbeteringen in de toepas-

sing en uitvoering van het omgevingsrecht leveren onvoldoende resultaat op. 

Het stelsel wordt volgens de commissie - nog steeds -  

gekenmerkt door fragmentatie en vrijblijvendheid. Het belangrijkste gevolg 

is dat omgevingsdiensten hun rol niet kunnen vervullen zoals oorspronkelijk 

bedoeld. De commissie geeft in het rapport aan dat het stelsel op de volgende 

punten tekortschiet:

•  Onafhankelijkheid van de omgevingsdiensten bij het uitvoeren van hun taak 

is ten onrechte ondergeschikt gemaakt aan nabijheid bij het bevoegd gezag.

•  Omgevingsdiensten zijn onvoldoende robuust om vanuit professionele distantie 

hun rol te kunnen spelen, door een combinatie van:

- een te kleine schaal van een aantal diensten;

-  negatieve effecten van outputfinanciering op handhaving en kennisontwikke-

ling en deskundigheidsbevordering;

-  te grote diversiteit in het takenpakket waardoor een regionale handhaving-

strategie niet van de grond komt.

•  Informatie-uitwisseling en kennisontwikkeling zijn onder de maat voor het 

opbouwen van deskundigheid en voldoende specialisatie. Laat staan dat deze 

zijn toegesneden op de toekomstige vraagstukken waar bevoegd gezag en 

omgevingsdiensten mee te maken krijgen.

•  Het interbestuurlijk toezicht op een behoorlijke en rechtmatige uitvoering 

van medebewindstaken, zoals VTH, is over de gehele linie zwak ontwikkeld. 

De meest in het oog springende lacune is het geheel ontbreken van (extern) 

toezicht op het functioneren van de omgevingsdiensten: het toezichtsgat. 

•  Het interbestuurlijk toezicht functioneert onvoldoende om de noodzakelijke 

checks en balances te garanderen.

•  Regie door het Rijk ontbreekt, stelselverantwoordelijkheid door de bewinds-

persoon is in de huidige vorm een fictie.

De commissie stelt hiermee dat in de afgelopen jaren is gebleken dat ‘door-

ontwikkeling’ niet de weg is om de noodzakelijke verbetering in het stelsel te 
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de regelgeving aangescherpt en eind 2022 is er meer Rijksbudget beschikbaar 

gekomen voor omgevingsdiensten om toezicht en handhaving uit te voeren. Dit 

werkt door in 2024. Er is meer gespecialiseerde capaciteit voor energietoezicht 

beschikbaar en de interne deskundigheid wordt voortdurend vergroot.

Zeer grote verbruikers, waaronder ook de bedrijven die deelnemen aan het 

Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) moeten voor 1 december 2023 een 

energieonderzoeksrapportage aanleveren en in 2024 wordt het toezicht bij 

deze bedrijven verder geïntensiveerd. Op verzoek van gemeenten voeren we 

ook toezicht en handhaving uit op de energielabel C-verplichting voor kantoren 

die sinds 1 januari 2023 geldt. Tevens zijn we betrokken bij een aantal Green 

Deals in de regio. Daarin heeft een aantal partijen afspraken gemaakt over 

verduurzaming van bedrijven die verder gaat dan de wettelijke eisen.

Er blijft in 2024 veel aandacht voor de opbouw en analyse van energiedata. 

Deze gegevens stellen ons in staat om het energietoezicht informatiegestuurd 

uit te voeren waardoor de effectiviteit van het energietoezicht wordt vergroot. 

Ook blijven we betrokken bij nieuwe ontwikkelingen op het terrein van energie-

transitie, zoals een regionaal onderzoek naar de afname- en toepassingsmoge-

lijkheden van waterstof en nieuwe innovatieve mogelijkheden voor het uitvoe-

ren van stimulerend energietoezicht.

Impact OMWB 2024 en verder

-  Door de aanscherping van wet- en regelgeving en met de extra financiële 

middelen van het Rijk wordt de uitvoering van energietoezicht verder ge-

intensiveerd en verbeterd. De capaciteit wordt in 2024 verder uitgebreid. 

Dit heeft geen financiële gevolgen voor de gemeenten en provincie.

-  Het toezicht op en handhaving van de energielabel C-verplichting voor 

kantoren wordt op verzoek van de gemeenten door de OMWB uitgevoerd. 

3.3.3  Regeling ‘CO2-normering werkgebonden personenmobiliteit’

De ‘normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit’ geldt voor werk-

gevers met honderd of meer werknemers en draagt bij aan het verduurzamen 

van zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit, zoals afgesproken in het  

Klimaatakkoord. Om de CO2-uitstoot op werkgebonden personenmobiliteit te 

reduceren, wordt het voor werkgevers verplicht om jaarlijks te rapporteren over 

de zakelijke mobiliteit én de woon-werkmobiliteit. Het doel van de jaarlijkse 

rapportage is onder meer om vast te stellen of aan de norm wordt voldaan en 

data te verzamelen over de CO2-uitstoot. 

Deze regeling treedt naar verwachting in de eerste helft van 2023 in werking. 

De belangrijkste verplichtingen voor een werkgever zijn vanaf dat moment het 

invullen van de jaarlijkse rapportage en het conformeren aan de norm voor 

zakelijke mobiliteit per 1 januari 2026. Vanaf 2026 geldt een maximum aan 

CO2-uitstoot voor zakelijke kilometers van werknemers. Omgevingsdiensten 

moeten er vanaf 2024 op toezien dat bedrijven de rapportages tijdig en volle-

dig indienen. In 2023 worden de gevolgen voor de OMWB in kaart gebracht  

en wordt een implementatievoorstel opgesteld. In 2024 vindt de implementatie 

hiervan plaats. Hierover gaan we samen met onze deelnemers in gesprek.

Impact OMWB 2024 en verder

Nadat we de gevolgen van deze regeling voor de OMWB in kaart hebben 

gebracht wordt een implementatieplan opgesteld en ingevoerd. Tenslotte 

zullen we toezien op de naleving ervan. 
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3.3.4  Circulaire economie

Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken 

van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de 

winning van grondstoffen tot consumptie. Grondstoffen dreigen schaars te 

worden door een groeiende bevolking en toenemende welvaart in de wereld. 

Hierdoor wordt het steeds belangrijker om de beschikbare grondstoffen zo 

efficiënt mogelijk te gebruiken. Het hergebruiken van secundaire grondstoffen 

wordt bemoeilijkt door de huidige afvalwetgeving. Zonder aanpassingen van 

wetgeving, (regionaal) beleid en pilots komt circulariteit onder druk te staan. 

De OMWB volgt de ontwikkelingen rond circulaire economie nauwlettend en  

zet waar nodig haar kennis hierover in.

Impact OMWB 2024 en verder

-  Het volgen en vertalen van ontwikkelingen rondom circulaire economie 

en hier zo nodig de eigenaren over adviseren en invulling geven richting 

bedrijven.

-  Waar mogelijk hergebruik van secundaire grondstoffen en duurzame 

inzet van grondstoffen stimuleren.

3.3.5  Cybercriminaliteit

Onder cybercriminaliteit verstaan we criminaliteit waarbij een computersys-

teem wordt aangevallen of wordt misbruikt voor criminele activiteiten. Tegen-

woordig heeft criminaliteit steeds vaker een digitale component. Bij allerlei 

soorten misdrijven maken criminelen ook gebruik van computers en smart-

phones. De kans dat dit gebeurt bij bedrijven wordt steeds groter. Het gijzelen 

of manipuleren van de bedrijfscomputers kan in het meest extreme scenario  

leiden tot ongecontroleerde bedrijfsprocessen en uiteindelijk tot ernstige 

milieus chade. Ook kan diverse geheime data op straat komen te liggen of 

worden misbruikt. Er is helaas geen wondermiddel tegen cybercriminaliteit. 

Wel kunnen organisaties een set aan maatregelen treffen die de weerbaarheid 

tegen cybercriminaliteit vergroot en de impact van incidenten beperkt.  

In eerste instantie heeft de OMWB hierin een signalerende en meedelende 

functie. Wanneer de OMWB hierin een andere rol gaat spelen, moeten er  

aanvullende financiële middelen vanuit de deelnemers beschikbaar komen.

Impact OMWB 2024 en verder

- De OMWB updatet continu de systemen tegen cybercriminaliteit.

-  De OMWB gaat het gesprek aan met bedrijven waar cybercriminaliteit 

kan uitmonden in milieuschade.

3.3.6  Ketenaanpak

De ketenaanpak die zich richt op grensoverschrijdende milieuproblematiek op  

de thema’s bodem, asbest en afval wordt verder geprofessionaliseerd. Dit doen 

wij door de aanbevelingen van de commissie Van Aartsen op het gebied van 

informatie-uitwisseling tussen handhaving- en ketenpartners te intensiveren en 

door de projectmatige invulling van het programma Ketenaanpak verder te vor-

men naar de verkregen inzichten uit het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. 
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Met betrekking tot het ‘Schone Lucht Akkoord’ en/of de transitie naar de 

Omgevingswet (gemeentelijke omgevingsplannen) kan het volgende worden 

gemeld. De leemte in het wettelijk kader (en bruidsschat) met betrekking tot 

het geurbeleid (definiëren en sturen op aanvaardbare hinderniveaus in leef-

omgeving) op de beleidsthema’s industriële geurhinder, overlast particuliere 

houtstook en horeca-geuren, zet gemeentes voor problemen. Van de OMWB 

wordt verwacht een trekkende en adviserende rol in te nemen.

Impact OMWB 2024 en verder

Verdere mogelijke intensivering van luchtkwaliteitsmonitoring valt voorals-

nog buiten de werkprogramma’s, waardoor personele uitbreiding op korte 

termijn noodzakelijk is.

We worden slagvaardiger in het blootleggen van non-compliance bij bedrijven 

door het instrument ‘Diepgaand administratief toezicht’ (DAT) deel uit te laten 

maken van het VTH-instrumentarium op basis van een strategisch kader en 

uitvoeringskader. Daarnaast borgen wij een effectievere interventie door in  

een dergelijke aanpak vroegtijdig af te stemmen met handhavingspartners.

Tot slot werken we in 2024 verder aan een Brabantbrede ketenaanpak door de 

werkprogramma’s van de OMWB, ODZOB en ODBN te harmoniseren en geza-

menlijk projectteams te vormen die knelpunten in de keten weten op te lossen.

Impact OMWB 2024 en verder

De komende jaren zal steeds meer aandacht naar ketentoezicht uitgaan, 

wat zich vertaalt naar een toename van (multidisciplinaire) werkzaam-

heden op dat vlak. Hoe groot de toename zal zijn is vooralsnog heel lastig 

aan te geven. Vooralsnog bieden ontwikkelingen geen aanleiding tot capa-

citeitsuitbreiding.

3.3.7  Schone Lucht Akkoord

Met betrekking tot het ‘Schone Lucht Akkoord’ in relatie tot de provinciale inzet 

speelt er een aantal zaken. Zo is er sprake van intensivering/uitbreiding van 

het provinciale meetnet luchtkwaliteit met betrekking tot stikstof en  

fijnstof. Ook vindt extra onderzoek plaats naar luchtkwaliteit bij ‘hot-spots’.  

Dit betreft de luchtkwaliteit in belaste gebieden waarbij ook ammoniak en 

benzeen betrokken is. De OMWB breidt in overleg met de provincie luchtkwa-

liteitsmetingen/locaties uit richting de meer belaste gebieden. Gemeenten 

kunnen inschrijven om in aanmerking te komen voor deze luchtkwaliteits- 

monitoring. Vanaf 2023 zijn - naast de achtergrondstations in de provincie -  

twee volledig ingerichte mobiele meetstations operationeel (dit betreft een 

extra opdracht) die halfjaarlijks worden verplaatst. 
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Impact OMWB 2024 en verder

-  De OMWB houdt haar deelnemers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 

-  Ook in 2024 zal de inzet van de OMWB (in combinatie met ODBN) op  

het stikstofdossier groot zijn, de exacte omvang is door telkens nieuwe 

(juridische) ontwikkelingen moeilijk in te schatten.

-  We verwachten in 2024 wederom een stijging in de opdrachtwaarde voor 

soortenbescherming.

3.3.9  Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) vormen een urgent thema dat de afgelopen 

jaren steeds meer aandacht heeft gekregen. De aanwezigheid van ZZS speelt 

breed: in lucht, water, bodem en ook in afval speelt het op. Deze stoffen zijn 

geclassificeerd als de gevaarlijkste stoffen voor mens en milieu en het streven 

is om deze stoffen uit de leefomgeving te weren. 

De drie Brabantse omgevingsdiensten hebben zich in opdracht van de provincie 

van 2019-2021 door middel van een grootschalige inventarisatie samen met 

de waterbeheerders een beeld gevormd van ZZS-emissies in Noord-Brabant. 

Door de aanwezigheid van grote industrie in Midden- en West-Brabant heeft 

de OMWB voor ZZS een coördinerende rol tussen genoemde partijen. Sinds 

2021 zijn we bezig de provinciale bedrijven waar ZZS aanwezig bleken te zijn, 

Vermijdings- en Reductieprogramma’s (VRP’s) voor ZZS aan te laten leveren 

en deze te beoordelen. Iets waar we in 2023 nog mee verder gaan. Vervolgens 

moeten de bedrijven over een periode van vijf jaar uitvoering gaan geven aan 

de VRP’s, iets waar onze toezichthouders op gaan toezien. Na vijf jaar moeten 

bedrijven met ZZS een nieuw VRP aanleveren ter beoordeling en na goedkeu-

ring door ons weer ten uitvoer gaan brengen. Dit cyclische proces heeft ten 

doel om het gebruik en de emissies van ZZS zo ver mogelijk te minimaliseren.

3.3.8  Ontwikkelingen binnen natuurbescherming

De ODBN verleent namens de provincie vergunningen en ontheffingen op het 

gebied van de Wet natuurbescherming (Wnb) - waar het stikstofdossier ook 

onder valt - voor geheel Noord-Brabant. Het stikstofvraagstuk blijft ons  

dagelijkse werk beïnvloeden. Het ontbreekt aan helder landelijk beleid, de 

maatschappelijke discussie wordt steeds scherper gevoerd en we zien dat 

rechterlijke uitspraken grote invloed hebben op het beleid en onze uitvoering 

daarvan. Hierdoor is ook het provinciaal beleid aan wijzigingen onderhevig.  

We zien dat de juridische inzet in omvang toeneemt. We verwachten dat er 

nieuwe uitspraken komen met consequenties voor onze VTH-uitvoering.  

Daarom blijft de inzet van onze juristen en specialisten onverminderd van  

belang. Daarnaast verwachten we een toename van handhavings- en intrek-

kingsverzoeken. Het stikstofdossier zal ook in 2024 veel inspanning vergen.  

De OMWB houdt samen met de ODBN deze ontwikkelingen nauwlettend in  

de gaten en vertaalt deze zo snel als mogelijk naar de uitvoering.

Naast stikstof verzorgt de OMWB ook zelfstandig de VTH-taken op het gebied 

van soortenbescherming. Mede door de komst van de Omgevingswet komt er 

steeds meer aandacht voor soortenbescherming. Anders dan bij de reguliere 

VTH-regelgeving gaat de Omgevingswet voor het onderdeel natuur nog altijd 

uit van ‘Nee, tenzij..’-wetgeving. De Omgevingswet heeft in die zin niet alleen 

tot doel om de fysieke leefomgeving te ontwikkelen, maar ook om deze goed 

te beschermen. De afgelopen jaren is de maatschappelijke bewustwording 

en betrokkenheid bij natuur versterkt en door landelijk overheidsbeleid ge-

stimuleerd. Dit leidt tot een veranderende rol en taak van de OMWB. Zo is de 

gemeentelijke vraag voor het bieden van ondersteuning voor wat betreft de 

toepassing en uitvoering van de Wnb gegroeid. We verwachten dat deze vraag 

in 2024 verder toeneemt.
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Voor de gemeentelijke vergunningplichtige bedrijven moet hetzelfde gebeuren, 

zoals hiervoor beschreven. Inventarisaties werden in 2022 voor acht gemeen-

ten voor een deel van hun bedrijven gedaan en dit zal in 2023 en soms in 2024 

doorlopen. Vanwege de kosten kiezen gemeenten ervoor om de kosten van 

de ZZS-inventarisatie te spreiden over meerdere jaren. In 2023 komen er een 

tiental gemeenten bij die ook verzocht hebben om ZZS-inventarisaties bij hun 

vergunningplichtige bedrijven uit te voeren. Zodra bekend is dat een bedrijf 

ZZS heeft zullen ze er op aangeschreven worden om een VRP voor ZZS aan te 

leveren, dat na goedkeuring uitgevoerd moet gaan worden. We verwachten een 

voorzichtige start in 2023 maar in de jaren daarna gaat het een flinke inspan-

ning vergen van zowel de OWMB als de bedrijven. Meldingsplichtige bedrijven 

blijven vooralsnog voor ZZS buiten schot, maar er is bekend dat deze ook ZZS 

kunnen hebben. Als de Omgevingswet in 2024 in werking zou treden, veran-

dert dit en moeten we opnieuw nagaan hoe we ons hier toe gaan verhouden.

Het vergroten van de kennis van ZZS bij onze vergunningverleners, toezicht-

houders en specialisten blijft net zoals de afgelopen jaren een belangrijke stap 

om mee te nemen in onze taakuitvoering. Maar ook in de risicoanalyse  

bij de herijking van het Regionaal Kader moet ZZS een plaats krijgen. Zo kun-

nen we inzoomen op branches met een hoog risiconiveau, door projectmatig 

en themagericht toezicht. Landelijk lopen verschillende pilots die betrekking 

hebben op ZZS, zoals bijvoorbeeld bij afvalverwerkers. Als OMWB volgen we de 

ontwikkelingen op de voet en nemen we veelal actief deel. Verkregen inzichten, 

onder meer op basis van de resultaten van de eerdergenoemde pilots, kunnen 

invloed hebben op de inrichting van werk- en ontwikkelprogramma’s.

Impact OMWB 2024 en verder

Het volgen van ontwikkelingen rondom ZZS en het adviseren daarover 

wordt in 2024 deels bekostigd vanuit het budget Collectieve taken en deels 

vanuit alle opdrachten ten aanzien van ZZS van de gezamenlijke deelne-

mers. Verder wordt ook verwacht dat ODNL taken rondom ZZS meer zal 

gaan oppakken in 2023 en verder. Dit zorgt er waarschijnlijk voor dat de 

omgevingsdiensten steeds minder van allerlei zaken rondom ZZS zelf ‘het 

wiel moeten uitvinden’ en er effectiever gewerkt kan gaan worden.

3.3.10  Transitie Zorgvuldige Veehouderij

De transitie naar een Zorgvuldige Veehouderij is in Brabant in volle gang en 

blijft hoog op de maatschappelijke agenda staan. De OMWB focust zich voor-

namelijk op de uitvoeringsconsequenties van het veranderende beleid, zodat 

de VTH-taken kwalitatief goed en efficiënt uitgevoerd kunnen worden. De afge-

lopen jaren is de Brabantbrede Taskforce Veehouderij volop bezig geweest met 

het formuleren en implementeren van maatregelen om met behoud van het 

beleid de hoeveelheid werk die op de Brabantse omgevingsdiensten afkomt, 

aan te kunnen. Deze maatregelen zijn succesvol gebleken in het terugdringen 

van het capaciteitsvraagstuk, maar blijven een aandachtspunt vormen. Vanwe-

ge wisselingen in wet- en regelgeving, o.a. onder druk van jurisprudentie en 

verschuiving van provinciale deadlines uit de Interim Omgevingsverordening 

(IOV), blijven we monitoren welke invloed dit heeft op onze VTH-capaciteit. 

Nu de deadline van 1 april 2023 uit de provinciale IOV voor het indienen van 

aanvragen Wnb-vergunning voor het aanpassen van verouderde stallen is 

verschoven naar 1 oktober 2023, zullen in de loop van 2023 veel aanvragen 

(Wnb én Wabo) ingediend worden, waarvoor dan capaciteit beschikbaar moet 

zijn. Dit op voorwaarde dat het Rijk inmiddels duidelijk heeft gemaakt hoe de 

Wnb-vergunningverlening verder kan, nu de emissiefactoren van stalsystemen 

ter discussie staan. De deadline voor het daadwer ke lijk aangepast hebben van de 
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stallen, om zo te voldoen aan de scherpe emissie-eisen uit de IOV, 

is verschoven van 1 januari 2024 naar 1 juli 2024. Het Rijk heeft nu nog 

geen duidelijk en consistent beleid uitgezet voor veehouderijen. Er wordt wel 

gesproken over zaken als onteigening, opkoopregelingen en het intrekken van 

vergunningen – zeker in relatie met het stikstofdossier – maar dit heeft zich 

nog niet vertaald naar duidelijke beleidsvorming. Dit alles zorgt voor maat-

schappelijke onrust. Dat zien we ook terug in onze VTH-werkzaamheden.  

We volgen ontwikkelingen binnen de veehouderij en aanpalende onderwerpen 

– zoals stikstof, stoppers en saldering – nauwgezet. Als OMWB blijven we het 

belang van een tijdige vertaling naar het VTH-instrumentarium benadrukken. 

Tenslotte zien we ook het belang van het onderwerp gezondheidsrisico’s rond 

veehouderijen toenemen. Met de komst van de Omgevingswet wordt het the-

ma gezondheid nog belangrijker, omdat dit dan opgenomen is in de Wet zelf. 

Hierbij werken we nauw samen met de GGD als kennisdrager en adviseur.

Impact OMWB 2024 en verder

-  Als OMWB blijven we actief betrokken bij de ontwikkelingen. Naast het 

capaciteitsvraagstuk proberen we ook de gevolgen voor het VTH-beleid 

en -strategie in kaart te brengen. 

-  Gezondheid en veehouderij gaan door de invoering van de Omgevingswet 

en met het oog op het maatschappelijke debat een grotere rol spelen in 

de VTH-taken.

-  De piek voor vergunningverlening zal eind 2023 en doorlopend in 2024 

liggen m.b.t. aanvragen voor de benodigde stalaanpassingen.

-  Voor toezicht ligt de piek in 2024 bij het toezicht op het daadwerkelijk 

doorvoeren van de benodigde stalaanpassingen.

 

 

3.4 Ontwikkelingen VTHKA 

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 gaat de OMWB zich de komende jaren rich-

ten op vijf hoofdthema’s. Het derde thema betreft de ontwikkelingen binnen het 

instrumentarium voor vergunningverlening, toezicht, handhaving, klachten en 

advies, die hieronder worden toegelicht.

3.4.1  Ontwikkelingen binnen vergunningverlening

De belangrijkste ontwikkelingen binnen vergunningverlening zijn toe te schrijven 

aan de komst van de Omgevingswet. 

In het geval dat de Omgevingswet begin 2024 daadwerkelijk van kracht is, zal 

dat de uitvoering van vergunningverlening sterk beïnvloeden. Zo zullen wijzigin-

gen van procedures en processen (verkorte termijnen, gebruik DSO, milieule-

ges), de introductie van het begrip Milieubelastende activiteit (MBA), verschui-

ving van vergunnings- naar meldingsplichtig, wijziging van het bevoegd gezag 

(van provincie naar gemeente en vice versa) en de voorbereiding van complexe 

vergunningprocedures aan de zogenaamde Omgevingstafel, impact hebben op 

het vergunningverleningsproces, het aantal te behandelen vergunningen en 

meldingen en de inzet van de OMWB in de voorbereiding op vergunningverlening 

(omgevingsplannen en -tafels). In 2023 wordt vol ingezet op de voorbereiding 

op de Omgevingswet. Samen met onze deelnemers wordt geoefend met omge-

vingstafels en praktijkcasussen en de omzetting van inrichting naar MBA’s wordt 

voortvarend opgepakt. De Omgevingswet zal zeker een meerjarig ontwikkeltra-

ject betekenen voor alle betrokken partijen. We zullen met onze partners ons 

werk en onze processen steeds beter afstemmen op de gewijzigde regelgeving.

Digitalisering helpt om het hele proces van vergunningverlening sneller, efficiën-

ter en transparanter te maken. Het programma ‘Altijd Actuele Digitale Vergun-

ning’ (AADV) speelt in op de komst van de Omgevingswet. Binnen het meerjarig 

programma AADV wordt een applicatie ontwikkeld die alle geldende voorschriften 

van bedrijven laat zien. In dit overzicht is dan in één oogopslag te zien welke 

regels gelden voor welke bedrijven en welke veranderingen zijn doorgevoerd. 
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Met de komst van de Omgevingswet bestaat de mogelijkheid om milieuleges 

te heffen over milieubelastende vergunningsplichtige activiteiten. De hoogte 

van de legesbedragen moet gelijke tred houden met de kosten die worden 

gemaakt. Bij de start van de Omgevingswet is de ervaring met de kosten- 

baten beperkt. De eerste evaluatie van de legesverordeningen vindt vanaf 

2024 plaats.

Impact OMWB 2024 en verder

-  Het is op dit moment nog niet duidelijk welke impact de Omgevingswet 

gaat hebben op het aantal vergunningsaanvragen. Dit zal naar verwach-

ting ook per type aanvraag variëren.

-  Er ligt een omvangrijke opgave om het inrichtingenbestand te transfor-

meren naar milieubelastende activiteiten en hiervoor de meldingen en 

vergunningen op orde en (altijd) actueel te hebben.

-  Het Omgevingsoverleg (de Omgevingstafel of het Vooroverleg) is belang-

rijk om te kunnen voldoen aan de gestelde behandelingstermijn van acht 

weken. Om dat in 2024 goed ingericht te hebben, is nauwe samenwer-

king en afstemming met onze deelnemers van cruciaal belang.

- Legesverordeningen worden gemonitord en indien nodig geactualiseerd.

- De milieuvergunningen zijn gedigitaliseerd en toegankelijk.

3.4.2  Ontwikkelingen binnen toezicht

Vanuit toezicht vindt er een omslag plaats van vraaggestuurd toezicht op basis 

van historie van de gemeente naar een risicogericht toezichtprogramma met 

differentiatie naar branches en milieubelastende activiteiten en uiteindelijk naar 

een inzet die vooral gericht is op maatschappelijke doelen en effecten. 

Het nieuwe gemeenschappelijke uitvoeringskader (GUK) is hier ook op gericht. 

Met een doorontwikkeling en uitbreiding van de brancheaanpak gaan strate-

gische doelen uit beleidsplannen, ambities van de bestuursorganen, landelijke 

milieuthema’s en omgevingsanalyses veel meer gekoppeld worden aan inhou-

delijke toezichtdoelen met indicatoren. Het outcome gericht werken maakt hier 

deel van uit. Hoe kan toezicht laten zien dat door de inzet de leefomgeving 

daadwerkelijk schoner, veiliger en duurzamer wordt? Het doorontwikkelen van 

informatiegestuurd en datagedreven werken (IGW) is hierin belangrijk. Maar 

ook het monitoren en het sturen op de kwaliteit van de data en de analyses 

daarvan. Zo kunnen we ons toezicht steeds efficiënter en effectiever maken en 

vooral inzetten op maatschappelijke thema’s die er toe doen. 

Ook in 2024 blijven we inzetten op nieuwe manieren van toezicht en een mix 

van interventies, zoals het interventietoezicht op de borging van de naleving  

en gedragsbeïnvloeding. Toezicht wordt immers uitgevoerd door mensen op 

mensen. Kennis over gedrag, gedragsverandering en gedragsbeïnvloeding is 

dan ook een wezenlijk onderdeel van goed toezicht. We zetten in om te voor-

komen in plaats van te repareren. We proberen met toezicht bij te dragen aan 

een VTH-stelsel dat toekomstbestendig is om een schone en veilige leefomge-

ving te borgen in relatie tot de uitdagingen waar we voor staan. Regelnaleving 

is een middel in plaats van een doel. 

Impact OMWB 2024 en verder

Door het nieuwe gemeenschappelijke uitvoeringskader (GUK) en de door-

ontwikkeling van informatiegestuurd en datagedreven werken wordt de  

inspectiecapaciteit steeds beter ingezet daar waar dit het meeste rende-

ment oplevert. Daarnaast wordt een mix van interventies 

ingezet om effectiviteit verder te verhogen.
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3.4.3  Ontwikkelingen binnen handhaving 

Handhaving ligt onder een vergrootglas, mede door de verschillende publicaties 

over milieucriminaliteit en de toenemende maatschappelijke aandacht voor 

een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Hoewel handhaving nooit een 

opzichzelfstaand doel is, vormt het wel het cruciale sluitstuk wanneer toezicht 

alleen niet meer toereikend is. In het najaar van 2022 is de LHSO vastgesteld. 

De LHSO is de opvolger van de LHS uit 2014. In de kern is de strategie nage-

noeg onveranderd. Wat anders is, is dat de aansluiting op de Omgevingswet 

goed wordt gelegd, terminologie wordt geactualiseerd en de bestuurlijke boete 

wordt toegevoegd. Verder is de relatie tussen bestuursrecht en strafrecht (nog) 

beter beschreven en geborgd. Er komt een onderzoek naar waarom nog niet 

alle overheden de LHS(O) volgen of juist wel toepassen. Verder komt er een 

proces van beheren, evalueren en actualiseren.

Impact OMWB 2024 en verder

-  In 2024 verwachten we een toename van de inzet van strafrecht, door 

een adequate toepassing van de LHSO. 

-  Door het informatiegestuurd handhaven hebben we in 2024 een beter 

beeld van de aard en omvang van de milieuovertredingen en -criminali-

teit binnen ons werkgebied. 

-  Deze rol is gecompliceerder dan voorheen, gegeven de afname van het 

aantal strikte middelvoorschriften en regionale verschillen in regelgeving 

en vergunningen.

3.4.4  Ontwikkelingen binnen de klachtenregeling

De OMWB voert de klachtenregeling uit voor de deelnemers. De afgelopen jaren 

zagen we een forse toename in het aantal milieuklachten. Deze trend zet zich 

nog steeds voort en dat verwachten we ook voor 2024. Daarmee zien we onver-

mijdelijk ook een kostenstijging voor onze deelnemers voor 2024. De financiële 

impact hiervan wordt nader uitgewerkt in de begroting 2024 en/of het programma 

Collectieve Taken. 

In 2022 is op basis van herziene werkprocessen en een gewijzigde personele 

bezetting de klachtenafhandeling efficiënter verlopen. Daarnaast is in 2022 het 

bedrijvenbestand in ‘S@men’ opgeschoond en zijn we alerter op dubbelingen en 

fouten hierin. Dit zorgt voor minder fouten in de afhandeling. In 2023 en ook 

straks bij de overgang naar het nieuwe systeem hebben we hier veel voordeel 

van. In 2023 gaan we aan de slag met een trainings-/kennisprogramma voor A2, 

dit om de kwaliteit buiten kantoortijd aanzienlijk te verbeteren. We verwachten 

hier in de tweede helft van 2023 en daarna de effecten van te merken. 

In 2024 werken we met een nieuw systeem voor de registratie van milieuklachten. 

Dit omdat het registratiesysteem ‘S@men’ niet meer wordt ondersteund. De aan-

besteding van het klachtensysteem vindt begin 2023 plaats. De beoogde oplever-

datum/inwerkingtreding is 1 oktober 2023; ‘S@men’ verdwijnt in januari 2024.

Impact OMWB 2024 en verder

-  Als gevolg van blijvende toename in klachten voorzien we een kostenstij-

ging in de klachtafhandeling. Om dat tegen te gaan, blijven we efficiëntere 

werkwijzen onderzoeken. 

- In 2024 werken we met een nieuw registratiesysteem.
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3.4.6  Asbest

Asbest was, is en blijft voorlopig een prioritair onderwerp op de landelijke  

en regionale agenda’s. Voorlopig is asbest ook nog niet uit onze leefomgeving.  

De asbestvoorraad is aanzienlijk én er is geen dalende trend te zien in het  

aantal asbestsaneringen. Tegelijkertijd constateren we ook geen toename.  

Voor de middellange termijn verwachten we dat dit beeld stabiel blijft.

Uit onze data blijkt dat het naleefgedrag, mede door de toezichttaken die wij 

risicogericht uitvoeren op gemelde saneringen, hoog is. We kunnen wel in 

mindere mate ons VTH-instrumentarium inzetten om de risico’s bij gemelde 

saneringen af te dekken. Tegelijkertijd zien wij dat door de aanwezigheid van 

asbest het mogelijk is om, onttrokken aan toezicht, illegaal en ondeskundig 

asbest te saneren. Ook maakt die aanwezigheid van asbest de leefomgeving 

gevoelig voor de negatieve milieu- en maatschappelijke effecten die ontstaan 

als gevolg van incidenten, zoals asbestbranden en extreem weer. 

In onze taakuitvoering bewegen wij daarom steeds meer naar een rechtstreekse 

aanpak van het asbestprobleem; de aanwezigheid van asbest in onze leef-

omgeving actief terugdringen zodat de negatieve effecten van illegaliteit en 

incidenten automatisch worden verkleind. Dit doen wij door het inzetten van 

andere instrumenten, zoals beleidsadvisering aan gemeenten om asbestdaken 

te laten vervangen en om actief informatie te verstrekken aan eigenaren van 

asbest om te voorkomen dat al dan niet bewust illegaal of ondeskundig asbest 

wordt verwijderd.

3.4.5  Externe Veiligheid 

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt het thema ‘externe vei-

ligheid’ gemoderniseerd. Dit brengt diverse veranderingen teweeg, zoals een 

vernieuwde aanpak van het groepsrisico en een nieuwe database waarin de  

informatie over externe veiligheidsrisico’s verzameld wordt, het Register  

Externe Veiligheid (REV).

In plaats van het groepsrisico wordt gewerkt met ‘aandachtsgebieden’. Dat 

zijn schillen rondom risicobronnen waarbinnen het groepsrisico moet worden 

beoordeeld. Gemeenten en provincie moeten externe veiligheid meenemen 

bij hun afwegingen voor de omgevingsvisie. In de omgevingsvisie leggen zij 

vast welke activiteiten al aanwezig zijn in het gebied en welke ontwikkelingen 

gewenst zijn. Daarnaast maakt het bevoegd gezag een keuze over het gewens-

te beschermingsniveau. Het goed nadenken over de inrichting van een gebied 

kan mensen die in dat gebied wonen, werken of recreëren beschermen tegen 

de gevaren van een brand, explosie of een gifwolk. Gemeenten worden dus 

gevraagd in een vroeg stadium naar veiligheid te kijken en dit uit te werken 

in het omgevingsplan. Na het definitief in werking treden van de Omgevings-

wet moeten bevoegde gezagen aan de slag met de definitieve vaststelling van 

Omgevingsplannen. Door de complexiteit van Externe veiligheid ondersteunt 

de OMWB hierbij. 

Impact OMWB 2024 en verder

In 2024 volgt verdere vormgeving aan het (geografisch) platform van-

uit het VTH-systeem, waarin de meeste data over het omgevingsbeleid 

wordt verzameld in het REV naar de Atlas Leefomgeving. Het REV zal tot 

die tijd handmatig worden geactualiseerd en beheerd (door middel van 

de Bevoegd gezag module) door de OMWB. De bevoegde gezagen geven 

hiervoor opdracht aan de OMWB.
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3.4.7  Provinciaal programma KOMPAS

Met betrekking tot de uitrol van producten uit het provinciaal programma  

Kompas over gemeentelijke inrichtingen en taken wordt het volgende vermeld. 

In juni 2018 heeft het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant  

het ‘Instrumenteel kader vergunningverlening, toezicht en handhaving  

Omgevingsrecht’ vastgesteld. Dit betreft een integrale aanpak in de geest  

van de komende Omgevingswet. Dit kader beschrijft de doorontwikkeling 

van VTH-taken, gericht op verdere professionalisering van de taakuitvoering 

en afgestemd op de manier van werken, zoals de Omgevingswet bedoelt. De 

Provincie Noord-Brabant heeft de drie Brabantse Omgevingsdiensten opdracht 

verstrekt om het VTH-kader verder uit werken. Dit is gebundeld in het meerja-

rige programma KOMPAS. In 2023 wordt dat programma afgerond. Er is onder 

KOMPAS gewerkt aan uniforme werkwijzen, richtlijnen en protocollen met als 

doel een efficiënte en effectieve inzet van VTH-taken te bewerkstelligen.  

Daarmee wordt ook gewerkt aan uniformiteit en verbetering van de profes-

sionaliteit. Het programma KOMPAS is gericht op provinciale ‘inrichtingen’ en 

taken. Een groot deel van de ontwikkelde producten kunnen vermoedelijk ook 

ingezet worden bij gemeentelijke ‘inrichtingen’ en taken. Een verkenning hier-

toe zal in 2023 starten. Een (verdere) uitrol over onze gemeentelijke deelne-

mers in 2024 zal bijdragen aan het toewerken naar een Level Playing Field in 

de regio Midden- en West-Brabant.

Ondertussen anticiperen wij op een wetswijziging in 2023 die het mogelijk 

maakt om asbest goedkoper te laten saneren en maken wij gebruik van onze 

informatiepositie en analysekracht om illegaliteit te voorspellen, te herkennen 

en aan te pakken. 

Impact OMWB 2024 en verder

De impact voor de OMWB is verwaarloosbaar; er vindt slechts een (lichte) 

verschuiving van werkzaamheden plaats om de effectiviteit van de aanpak 

van de asbestproblemen te vergroten.
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management. In 2022 is de basis gelegd met een aanbevelingennotitie met 

richtinggevende uitspraken, het aannemen van een programmamanager en  

de aankoop van een ondersteunende applicatie. De activiteiten voor de jaren 

2023 en verder worden nog nader uitgewerkt.

3.6.2  Van Goed naar beter (VGNB)

De OMWB blijft volop in ontwikkeling. Deels gedreven door externe factoren 

(Omgevingswet, belangrijke milieuthema’s en het Interbestuurlijk programma 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (IBP VTH)) en deels door interne  

ontwikkelingen (werken met nieuwe methodieken en systemen). Bij deze 

doorontwikkeling past een organisatie die stuurt op de resultaten van het werk, 

oog houdt voor zowel kwaliteit als effectiviteit en goed blijft samenwerken 

met haar deelnemers. De OMWB is de afgelopen jaren door de inspanning van 

het programma ‘Van goed naar beter’ gegroeid. Dit programma behelst het 

effectueren van het (financieel) potentieel van het onderzoek naar kosteneffec-

tiviteit van december 2020. Het programma is in meerdere fasen uitgewerkt. 

Zwaartepunten van de activiteiten van het programma liggen in 2022 en 2023. 

In 2024 verwachten we de laatste effecten van de inspanningen. De cumula-

tieve financiële effecten van de activiteiten van het programma worden in 2024 

ingeschat op € 1.700.000.

Impact OMWB 2024 en verder

In 2024 vindt de laatste tranche plaats en wordt de bestuurlijk afgespro-

ken besparing bereikt. De basis is gelegd voor verbetering op gebied van 

kwaliteitsmana gement.

3.5  Strategisch HRM

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 gaat de OMWB zich de komende jaren rich-

ten op vijf hoofdthema’s. Het vierde thema betreft het strategisch HRM-beleid, 

dat hieronder wordt toegelicht.  

Het programma Strategisch HRM kent vier pijlers. Cultuur en leiderschap,  

recruitment, loopbaanontwikkeling en vitaliteit. Iedere pijler heeft deelprojec-

ten, een eigen dynamiek en planning. De opbrengst van de diverse projecten 

moet uiteindelijk een positieve bijdrage leveren aan het imago van de OMWB 

als goede werkgever, voor toekomstige en huidige medewerkers.

 

Voor 2024 ligt de nadruk op de pijlers vitaliteit en recruitment. Er zijn geen 

additionele middelen nodig.

Impact OMWB 2024 en verder

We leggen het fundament voor een toekomstbestendige organisatie,  

die succesvol is, innovatief en aantrekkelijk om voor te werken.

3.6  Professionalisering

Zoals reeds vermeld in hoofdstuk 2 gaat de OMWB zich de komende jaren 

richten op vijf hoofdthema’s. Het vijfde en laatste thema betreft het onderwerp 

professionalisering (kwaliteitsmanagement en het programma ‘Van goed naar 

beter’), dat hieronder wordt toegelicht.  

3.6.1  Kwaliteitsmanagement

Onze ambitie om de volgende kwaliteitsstap te zetten (excellente omgevings-

dienst) komt onder meer tot uitdrukking in ons kwaliteitsmanagementsysteem  

dat we inrichten om zo voortdurend oog te hebben en houden voor het  

verbeteren van onze processen en producten. Het bestuur heeft structureel 

€ 200.000 in de begroting opgenomen voor de ontwikkeling van kwaliteits-
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De afdeling Bedrijfsvoering werkt deels uitvoerend en deels adviesgericht  

ondersteunend aan het primaire proces (afdeling Uitvoering). De rol van  

bedrijfsvoering is:

• kaderstellend;

• beleid ontwikkelend;

• faciliterend;

• ontzorgend;

• dienstverlenend.

De afdeling Bedrijfsvoering heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid in het 

opstellen van kaders en richtlijnen voor de bedrijfsvoering binnen de organisa-

tie. Wil de organisatie in control blijven dan is het nodig dat er eenduidige en 

heldere richtlijnen zijn voor bedrijfsvoering. 

Bedrijfsvoering opereert daarnaast zelfstandig in het formuleren van beleid op 

concernniveau. Denk daarbij aan HR-beleid, financieel beleid, kwaliteitszorg, 

juridische zaken, et cetera. Daarnaast heeft de afdeling een faciliterende, ont-

zorgende en dienstverlenende rol. Het kan dan gaan om ondersteuning van het 

management bij de uitvoering van haar integrale rol, zoals ondersteuning bij 

werving en selectieprocedures, maar ook alle facilitaire zaken.

 

De OMWB kent een strategische agenda (deze wordt in paragraaf 3.1 nader 

toegelicht):

• de Omgevingswet;

• het verkennen van inhoudelijke onderwerpen;

•  het instrumentarium voor vergunningverlening, toezicht, handhaving,  

klachten en advies (VTHKA);

• strategisch HRM-beleid;

• professionalisering.

Bedrijfsvoering4.
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4.2  Geo Informatie Systemen

De OMWB beschikt over een toenemende hoeveelheid data en informatie.  

Veelal data die externe partijen aanbieden, en er is een toenemende behoefte 

om dit op een toegankelijke manier te ontsluiten. Vrijwel alles wat de OMWB 

doet is te relateren aan een locatie op de kaart. Of het nou gaat om een  

geluidsmeting, een risicoberekening, een handhavingszaak, een milieuklacht 

of een verleende vergunning. Hierbij kan het gaan om een adres, een perceel, 

een gebouw, een ruimtelijk plan, een gemeente of bepaalde objecten in de 

omgeving zoals een weg, spoor, et cetera. De data die we vastleggen bij activi-

teiten van de OMWB, bijvoorbeeld de klachtenintake, het toezicht, vergunning-

verlening en metingen zijn vervolgens aan die locaties te koppelen. 

Geo Informatie Systemen voorzien in deze behoefte, en op dat gebied staat  

de OMWB nog op het beginpunt van wat mogelijk is. Voor 2024 is het noodza-

kelijk dat er geïnvesteerd gaat worden in dergelijke toepassingen. Begin 2023 

zal een adviesbureau advies geven over de mogelijkheden om GIS te ontwik-

kelen en te integreren in de (IT-)omgeving van de OMWB. 

De afdeling Bedrijfsvoering is veelal faciliterend op deze thema’s. De verschil-

lende taken vanuit Bedrijfsvoering (communicatie, HR, Financiën) worden in 

overleg met programmanagers/projectleiders/teammanagers afgestemd. Al-

leen voor het speerpunt ‘Strategisch HRM-beleid’ werkt de afdeling autonoom.

Het jaar 2024 staat vooral in het teken van het uitvoeren van de reguliere ta-

ken en het (laten) landen van de effecten van de diverse ontwikkelingen, zoals 

de intrede van de Omgevingswet, het implementeren van de resultaten van het 

Strategisch HRM-beleid en de resultaten van ‘Van goed naar beter’.  

Op het gebied van Informatievoorziening voorzien we wel nieuwe ontwikkelin-

gen die impact hebben. 

4.1  Informatiebeveiliging

In het Europees Parlement is een voorstel aangenomen voor een verordening 

die strengere regels gaat vaststellen voor cyberbeveiligingsverplichtingen,  

risicobeheer, rapportageverplichtingen en het delen van informatie. De eisen 

hebben onder meer betrekking op incidentenbehandeling, beveiliging van de 

toeleveringsketen, encryptie en openbaarmaking van kwetsbaarheden. De 

nieuwe regels beschermen zogenaamde ‘belangrijke sectoren’, zoals postdien-

sten, afvalbeheer, chemicaliën, levensmiddelen, productie van medische appa-

ratuur, elektronica, machines, motorvoertuigen en aanbieders van ICT-pro-

ducten of -diensten. Alle middelgrote en grote ondernemingen in bepaalde 

sectoren gaan onder de wetgeving vallen. En zoveel als mogelijk overheids- en 

openbare instanties zullen binnen het toepassingsgebied van de richtlijn vallen. 

De OMWB heeft reeds als kapstok het informatiebeveiligingsbeleid laten  

vast stellen. In een informatiebeveiligingsplan worden concrete maatregelen  

uitgewerkt. De vanuit Europa opgelegde regels krijgen hierin ook een plek.  

De impact van deze regelgeving is echter (nog) niet duidelijk en daarmee de  

eventuele financiële impact ook (nog) niet. 
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In voorgaande tekst is op thema’s een kwalitatieve doorkijk geschetst van 

verwachte en beoogde ontwikkelingen en trends voor de aanstaande plan-

periode. In deze paragraaf worden de financiële uitgangspunten benoemd voor 

de Begroting 2024 en de Meerjarenraming 2025-2027.

5.1  Algemene uitgangspunten

De OMWB hanteert de volgende algemene financiële uitgangspunten bij het 

opstellen van de begrotingsdocumenten:  

•  De Begroting 2024 gaat uit van het bestaande beleid, rekening houdend 

met de financiële effecten die betrekking hebben op de in deze Kaderbrief 

genoemde beleidsontwikkelingen.

•  De Begroting 2024, inclusief meerjarenraming 2025–2027, is structureel 

financieel sluitend.

•  Basis voor het financieringsmodel 2024 voor de deelnemende gemeenten is 

de MWB-norm. 

•  Om mogelijke tegenvallers adequaat te kunnen opvangen, wordt rekening 

gehouden met een post ‘Onvoorzien’ van € 150.000.

•  De Begroting 2024 wordt opgesteld met inachtneming van het Besluit  

Begroting en Verantwoording voor provincies en gemeenten (BBV).

5.2  Baten en tariefontwikkeling

Afgelopen jaren is er sprake van een toenemend verschil tussen het voorcal-

culatorische en het gemiddelde nacalculatorische tarief. Oorzaak hiervan is de 

verschuiving in het soort werkzaamheden. De nadruk is de afgelopen jaren 

steeds meer op specialistisch werk komen te liggen, wat in de regel een hoger 

tarief kent. Door als uitgangspunt voor de tariefbepaling van 2024 het nacal-

culatorisch uurtarief per 1 december 2022 te nemen, wordt er realistischer 

begroot. Op het nacalculatorisch tarief worden vervolgens aanpassingen voor-

gesteld naar actuele inzichten (cao, inflatie, ziekteverzuim, et cetera). 

5. Financiële uitgangspunten 
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5.3  Lasten

Het belangrijkste onderdeel van de kostenstructuur betreffen de personele 

kosten. Dit is circa 80% van de totaal begrote lasten en bestaat uit kosten 

behorend bij personeel in loondienst en inhuur derden. Dit laatste is wenselijk 

in termen van flexibiliteit en noodzakelijk vanwege de krapte van de arbeids-

markt.

5.3.1  Personeel in loondienst

Het personeelsbestand valt uiteen in medewerkers inzetbaar voor uitvoe-

ring van het primaire proces en medewerkers ondersteunend daaraan in de 

bedrijfsvoering. De met de deelnemers afgestemde werkprogramma’s 2023 

dienen als basis voor de begroting 2024. Het werkaanbod is geraamd tussen 

de 327.000 en 332.000 declarabele uren. Werkzaamheden worden in beginsel 

door eigen medewerkers uitgevoerd, aangevuld met inhuur van derden. We 

werken toe naar een gezonde verhouding van fte tussen primair proces en 

bedrijfsvoering en tussen eigen personeel en inhuurkrachten. Dat willen we 

verder gaan uitwerken.

De uitvoering van taken voortvloeiend uit de specifieke uitkeringen (SPUK) 

‘toezicht en handhaving energiebesparingsplicht (THE)’ en ‘Interbestuurlijk  

programma (IBP) VTH’, heeft impact op de formatie. Het effect hiervan wordt 

in de Begroting 2024 verder uitgewerkt.

5.3.2  Personeel niet in loondienst

In de begroting van de OMWB geldt als uitgangspunt dat in beginsel het eigen 

personeel de taken verricht; een beperkte flexibele schil is gewenst. Door de 

krapte op de arbeidsmarkt is deze schil momenteel echter wat groter. Het blijft 

onverminderd lastig om voldoende geschikt eigen personeel te werven. Dit 

geldt zowel voor het primair proces als voor de afdeling Bedrijfsvoering. Aan-

gezien externe inzet duurder is dan de uitvoering met eigen personeel leidt dit 

tot extra kosten. Eind 2022 is mede door het ontwikkelen van een traineeship 

het aantal fte licht gestegen. Het is onze ambitie om deze stijgende lijn door  

Cao-ontwikkelingen

Bij het opstellen van deze Kaderbrief is er nog geen cao voor het jaar 2024 

vastgesteld. Conform onze financiële richtlijnen wordt voor de tariefbepaling 

2024 (indien er op dat moment nog geen cao is vastgesteld) uitgegaan van de 

prijsindexen uit de Macro Economische Verkenningen 2024, die zijn gepubli-

ceerd in de (herziene) septembercirculaire 2022 van het Centraal Planbureau. 

Gelet op de momenteel lopende cao-onderhandelingen, zal de uiteindelijke 

cao-verhoging naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn dan deze indexering en 

dus leiden tot een begrotingswijziging. Het tarief voor 2024 zal in de Begroting 

2024 verder worden toegelicht.

Ziekteverzuim 

Als gevolg van het hogere werkelijke percentage ziekteverzuim dan begroot, 

komt de declarabiliteitsnorm steeds meer onder druk te staan. Voor de begro-

ting 2024 wordt gerekend met een streefpercentage van 5,5%. Aangezien het 

werkelijke percentage ziekteverzuim over 2022 hoger is (6,3%) dan dit streef-

percentage, neemt dit een bepaalde onzekerheid met zich mee. De praktijk zal 

moeten uitwijzen of mitigerende maatregelen voldoende zijn om het streef-

percentage te realiseren. 

Programma ‘Van goed naar beter’

In de begroting 2024 vindt kostenverlaging plaats vanwege de derde (laatste) 

tranche van het programma ‘Van goed naar beter’ en het incidentele budget 

ten behoeve van kwaliteitsmanagement welke vanaf 2024 komt te vervallen. 

Bovenstaande ontwikkelingen werken door in de declarabiliteitsnorm en het 

gemiddelde tarief. Dit wordt verder uitgewerkt in de Begroting 2024.
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5.4  Investeringen

In 2024 moet een aantal bedrijfsmiddelen opnieuw aangeschaft of vervangen 

worden. Het uitgangspunt is dat het Algemeen Bestuur met het vaststellen van 

de begroting goedkeuring verleent aan deze (vervangings-)investeringen. Met 

het vaststellen van de begroting worden ook de vermelde afschrijvingstermijnen 

voor investeringen vastgesteld. 

5.5  Weerstandsvermogen 

In de begroting 2024 wordt een geactualiseerd inzicht in het risicoprofiel en 

het weerstandsvermogen opgenomen. Het weerstandsvermogen is de relatie 

tussen de risico’s waarvoor geen specifieke maatregelen zijn getroffen en de 

capaciteit van middelen en mogelijkheden die de OMWB heeft om niet-begrote 

kosten op te vangen (BBV-artikel 11). Hoe groot die weerstandscapaciteit moet 

zijn, is afhankelijk van de risico-inschatting en de bereidheid van het bestuur 

om deze risico’s al dan niet te lopen. Om te voorkomen dat bij niet afgedekte 

risico’s ingrijpende (organisatie)wijzigingen noodzakelijk zijn, is een afdoende 

weerstandsvermogen voor de OMWB gewenst. De OMWB streeft een ‘voldoende’ 

weerstandscapaciteit na. Dat betekent een weerstandsratio tussen 1,0 en 1,4.

te zetten. Binnen het thema Strategisch HRM zullen in 2024 de onderdelen 

vitaliteit en recruitment verder uitgevoerd worden. Dit zal bijdragen aan de 

versterking van onze positionering op de arbeidsmarkt.

5.3.3  Overige (materiële) kosten

Deze worden opgenomen op basis van de meest recente inzichten rondom de 

ontwikkeling van overige kosten (huur, servicekosten, ICT-licenties, et cetera); 

rekening houdende met bovenstaande indexering. 

5.3.4  Incidentele kosten kwaliteitsmanagement

In het verlengde van het kosteneffectiviteitsonderzoek zijn incidentele en struc-

turele kosten gealloceerd ten behoeve van kwaliteitsmanagement. De structu-

rele kosten zijn reeds toegelicht in paragraaf 3.6.1 Kwaliteitsmanagement. De 

incidentele posten komen vanaf 2024 te vervallen. 
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Inleiding 
In het afgelopen jaar is er een voorzichtige start gemaakt met ‘terug naar normaal’ na de COVID-pandemie. COVID is nog op de achtergrond, maar niet meer 
allesoverheersend aanwezig. Onze medewerkers hebben zich in de COVID-tijd tot het uiterste ingezet om het kwaliteitsniveau dat patiënten van ons gewend 
zijn te blijven leveren. We zijn er trots op dat dit gelukt is, maar we zien ook de gevolgen van de crisistijd. Niet alleen bij de collegae die nog kampen met Long 
Covid klachten, maar ook bij anderen. De komende tijd zal veel aandacht worden besteed aan het welzijn van onze mensen en proberen we hen als werkgever 
een fantastische werkplek te bieden.    
 
 
Ontwikkelingen 
De samenleving en het zorglandschap in Nederland veranderen in snel tempo. Dé uitdaging voor de toekomst is om kwaliteit, toegankelijkheid en 
betaalbaarheid van (acute) zorg voor iedereen te garanderen, bij een toenemende vraag naar spoedzorg en een groter wordend tekort aan zorgmedewerkers. 
In september 2022 verscheen het Integraal Zorgakkoord (IZA), een samenwerkingsplan van VWS en een groot aantal zorgpartners, waarin zij afspraken 
vastlegden over het realiseren van meer passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons land.  
 
In vervolg daarop verscheen de Kamerbrief Beleidsagenda Toekomstbestendige Acute Zorg, waarin de minister van VWS een aantal acties presenteert die 
voortbouwen op de afspraken in het IZA, rondom de volgende drie kernpunten: Kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, Zorgcoördinatie en Samenwerking 
in de regio.  
 
Bovengenoemde publicaties bevatten een aantal zaken die van direct belang zijn voor de ambulancesector zoals: acute zorg aan huis, ontwikkeling van 
zorgcoördinatie, bestrijden van personeelstekort, verbetering van (digitale) informatieoverdracht tussen ketenpartners en onderzoek naar innovatieve 
technologische en digitale oplossingen. Dit alles vereist de bereidheid van alle ketenpartners om intensief samen te werken, buiten de eigen kaders te denken 
en over drempels te stappen.  
 
Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0 
In de Kamerbrief wordt aandacht besteed aan het Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0, een model dat door de ambulancesector zelf ontwikkeld is en dat is 
opgebouwd uit 26 indicatoren om de kwaliteit van de geboden ambulancezorg breed te kunnen meten. Tijdigheid is hiervan slechts een onderdeel en niet 
langer de enige gehanteerde prestatienorm. Een aantal van de 26 indicatoren wordt inmiddels landelijk gemeten, uitgevraagd en gebenchmarkt. In de loop 
van de komende jaren zullen stapsgewijs meerdere indicatoren worden geoperationaliseerd. In de begroting 2024 zullen de verschillende aspecten van het 
kwaliteitskader Ambulancezorg worden belicht. Rapportage zal zoveel mogelijk conform het model plaatsvinden.  
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/16/integraal-zorgakkoord-samen-werken-aan-gezonde-zorg
https://open.overheid.nl/repository/ronl-cdd256b3ce374656933273aed84b611cccce1040/1/pdf/kamerbrief-over-beleidsagenda-toekomstbestendige-acute-zorg.pdf
https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/spoedzorg/kwaliteitskader-ambulancezorg
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Nieuwe urgentie-indeling spoedvervoer 
Wij vinden het een positieve ontwikkeling dat de eenzijdige focus op de niet-medisch relevante 
aanrijtijden langzaamaan verdwijnt en wordt vervangen door een bredere manier van 
kwaliteitsmeting. Een ontwikkeling die hierop aansluit is de nieuwe urgentie-indeling die naar 
verwachting in de loop van 2023 zal worden ingevoerd. De nieuwe indeling kent zeven in plaats 
van drie urgentieniveaus en onderscheidt niet alleen spoedeisende en niet-spoedeisende 
ambulancezorg, maar ook meldkamerzorg. Het doel van de nieuwe urgentie-indeling is om in 
geval van echte spoed, in levensbedreigende situaties waarin tijd er echt toe doet, sneller bij de 
patiënt te zijn en in gevallen waarin dat mogelijk is, iets meer tijd te nemen voor de triage, zodat 
de patiënt direct op de juiste plek terecht komt en de best passende zorg krijgt. Met behulp van 
de nieuwe urgentie-indeling is de RAV Brabant MWN beter in staat de juiste zorg op de juiste 
plaats te realiseren. 
 
 
Onze toekomstvisie 
Een positieve constatering is dat de toekomstvisie van onze RAV, zoals vastgelegd in ons Meerjarenplan 2022-2025, nog steeds aansluit bij de huidige 
landelijke ontwikkelingen rondom o.a. zorgdifferentiatie en zorgcoördinatie. Wij leveren naast reguliere spoedzorg ook zorg op maat, door de inzet van onze 
verpleegkundig specialisten in het primaire proces, en door onze divisie Laag- en Middencomplexe ambulancezorg (LMC). Wij verkenden de mogelijkheden 
van zorgcoördinatie tijdens de pilot ‘Zorgcoördinatie in de Bossche regio’. Daarnaast zoeken wij actief de verbinding met onze ketenpartners voor het 
optimaliseren van de zorg en het oplossen van knelpunten, bijvoorbeeld met de ziekenhuizen op het gebied van werving en opleiding van verpleegkundigen 
en de mogelijkheden van inzet in duobanen.  
 
 
Wat mag de patiënt van ons verwachten? 
De RAV Brabant Midden-West-Noord stelt de patiënt centraal: optimale waardecreatie voor de patiënt is ons streven. We leveren mobiele zorg: de juiste 
ambulancezorg, op het juiste moment, op de juiste plaats en door de juiste hulpverlener. Dit betekent dat we de patiënt naar de zorg brengen, óf de zorg 
naar de patiënt. Door zorg- en functiedifferentiatie is deze zorg steeds beter afgestemd op de vraag van de patiënt. Daarbij werken we ook steeds nauwer en 
beter samen met onze ketenpartners: samen kunnen we ervoor zorgen dat de patiënt precies die zorg krijgt die hij nodig heeft. Zorgcoördinatie is daarbij 
onze stip op de horizon.  
 
Zorgcoördinatie 
De minister van VWS heeft in de Kamerbrief Toekomstbestendige Acute Zorg het zeer ambitieuze streven geuit dat de regie van de acute zorg vanaf 1 juli 
2023 wordt overgenomen door regionale zorgcoördinatiecentra. Op het moment van publicatie van deze kaderbrief hebben betrokken zorg- en 

https://www.meerjarenplan-ravbrabantmwn.nl/meerjarenplan-2022-2025/cover/
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brancheorganisaties, waaronder Ambulancezorg Nederland (AZN), hun advies uitgebracht aan VWS. VWS heeft aan 5 koepelorganisaties, waaronder 
Ambulancezorg Nederland, gevraagd met een verdere uitwerking en voorstellen te komen. Daaraan wordt hard gewerkt. Verwacht wordt dat na deze 
voorstellen vanuit VWS  nadere standpunten en kaders gesteld zullen worden aan het einde van Q1 2023    
 
In de afgelopen jaren voerde de RAV Brabant Midden-West-Noord één van de tien landelijke pilotprojecten op het gebied van Zorgcoördinatie uit, namelijk 
de pilot “Zorgcoördinatie in de Bossche regio”. De ervaringen die met deze 10 pilots zijn opgedaan, zijn samengebracht in een evaluatierapport en vormen 
de basis voor het opzetten van een structuur voor en de verdere inrichting en implementatie van zorgcoördinatie. Een belangrijke conclusie uit de pilots is 
dat het onderling delen van informatie cruciaal is, meer nog dan het daadwerkelijk fysiek bij elkaar zitten van de verschillende zorgverleners. Het realiseren 
van een of meerdere zorgcoördinatiecentra in ons werkgebied behoeft een nauwe samenwerking van alle partners in de acute zorgketen. De RAV Brabant 
MWN zal zich de komende jaren daarom ten volle inzetten om de ketensamenwerking te optimaliseren.  
 
De structurele evaluatie van zorg met de ketenpartners was lange tijd niet mogelijk vanwege privacybeperkingen (AVG). Inmiddels is er wettelijk gezien ruimte 
ontstaan om voor dit doel wederzijds patiëntgegevens uit te wisselen en is de evaluatie weer opgepakt. Een belangrijke ontwikkeling, omdat een volledige 
evaluatie alleen plaats kan vinden als alle schakels in de acute zorgketen hierbij betrokken worden. De RAV Brabant MWN werkt met digitale feedback op het 
ritformulier met de ziekenhuizen en er zijn op vastgestelde momenten in het jaar gezamenlijke casuïstiekbesprekingen. 
 
Zorgdifferentiatie 
Om ambulancezorg optimaal aan te laten sluiten bij de zorgvraag van de patiënt, biedt de RAV Brabant Midden-West-Noord ook in 2024 een breed aanbod 
in ambulancezorg, waarbij de patiënt wordt vervoerd of ter plaatse geholpen wordt. In het vervoersegment verzorgen wij middencomplex planbaar vervoer 
en (hoogcomplex) spoedvervoer. In de ambulancezorg ter plaatse zijn, naast de standaardzorg door reguliere ambulanceteams, inmiddels meer 
mogelijkheden in behandeling en diagnosestelling door de inzet van verpleegkundig specialisten en physician assistents in ons primaire proces. Daarnaast zal 
zorgadvies door de verpleegkundigen vanuit de meldkamer ambulancezorg een prominentere plaats krijgen.  
 
Evaluatie van Zorg met de zorgverlener 
De RAV Brabant MWN spant zich in om de kwaliteit van zorgverlening doorlopend te bewaken. Vanuit bureau ZIO (Zorg, Innovatie & Opleiden) vindt 
intercollegiale zorgevaluatiebegeleiding (ZEB) plaats. Het handelen van onze ambulanceverpleegkundigen worden al sinds 2015 geëvalueerd door middel van 
deze methodiek, die afkomstig is uit de luchtvaart en inmiddels zeer effectief is gebleken. In 2019 is de methodiek uitgebreid naar het handelen van de functie 
chauffeur. Centralisten worden structureel getoetst op het volgen van de uitvraagprotocollen door een hiervoor opgeleide collega; deze methodiek is ingebed 
in het meldkameruitvraagsysteem ProQA. De wens is om in de nabije toekomst ook de functies uitgiftecentralist, verpleegkundig specialist en chauffeur en 
verpleegkundige binnen de middencomplexe ambulancezorg hierin op te nemen. Op deze manier beschikken we over een systeem voor meten, evalueren 
en verbeteren van de kwaliteit van zorg, in een veilige omgeving voor de zorgverlener, dat uniek is in Nederland.  
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Evaluatie van Zorg met de patiënt  
Naast het brede landelijke klantonderzoek, dat elke 4 jaar door NIVEL wordt uitgevoerd, en de klankbordfunctie van onze cliëntenraad, gaat de RAV Brabant 
MWN de geleverde zorg in 2024 ook rechtstreeks met de patiënt evalueren. In 2023 start een pilot waarin patiënten rechtstreeks om hun mening over de 
geleverde zorg wordt gevraagd.  Door dit continue meten in plaats van 4 jaarlijkse onderzoek verwachten we beter te kunnen sturen op de ervaren kwaliteit 
van zorg en geboden verbeterkansen.  
  
Prestaties en paraatheid  
Zoals al eerder genoemd is er binnen de ambulancesector een toenemend besef waarneembaar dat de wijze waarop geleverde ambulancezorg beoordeeld 
wordt niet past bij de huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de sector. De focus op tijdigheid van zorg in de vorm van de prestatie-indicator 
‘responstijd’ was lange tijd een obstakel in de wenselijke transitie naar meer patiëntgerichte zorg binnen de ambulancesector. Slechts voor een heel klein 
aantal zorgvragers is tijd de belangrijkste prestatie-indicator en dan is 15 minuten responstijd veel te lang.  
 
Met de invoering van het Kwaliteitsmodel Ambulancezorg 1.0 komt de focus op meerdere aspecten dan alleen tijdigheid te liggen. De RAV Brabant MWN 
streeft ernaar deze aspecten mee te nemen in haar begroting 2024, zodat een breed beeld ontstaat van de kwaliteit van geleverde zorg. Daar waar het 
kwaliteitsmodel niet afdoende dekkend is voor het meten van het realiseren van het eerder genoemde meerjarenbeleid van de RAV zullen aanvullende 
indicatoren worden meegenomen in de begroting.   
 
De verwachting is dat in 2024 de nieuwe urgentie-indeling is ingevoerd.  Momenteel is de 15-minuten nog de basis voor het landelijk referentiekader voor 
spreiding en beschikbaarheid, dat elk jaar opnieuw bekeken en bijgesteld wordt als basis voor het budget voor de paraatheid. De verwachting is dat dit zo 
blijft. Omdat de invoering van de nieuwe urgentie-indeling en het kwalteitsmodel ambulancezorg 1.0 zullen leiden tot andere uitgangspunten is het belang 
om de begroting hierop aan te passen. Tot het moment dat meer bekend is over de landelijke normeringen zullen als uitgangspunten aangehouden worden: 
 

1. De Regionale Ambulancevoorziening zorgt ervoor dat de spreiding van de standplaatsen zodanig is dat in de veiligheidsregio minstens 97% van de 

bevolking binnen 12 minuten aanrijtijd kan worden bereikt door een ambulance. 

2. De Regionale Ambulancevoorziening streeft ernaar dat in de veiligheidsregio binnen 15 minuten responstijd 95% van de inzetten met A1-urgentie ter 

plaatse is (zoals opgenomen in het Kwaliteitskader Ambulancezorg 1.0). 

De krapte op de arbeidsmarkt voor acute zorg is de laatste jaren een enorm probleem. Wij ondernemen actie door in een eigen opleiding HBO-V-
afgestudeerden in circa 18 maanden op te leiden tot ambulanceverpleegkundige. Daarnaast creëren wij doorstroommogelijkheden voor 
ambulancechauffeurs om ambulanceverpleegkundige te worden en participeren wij met een aantal andere RAV-en in een landelijke pilot om te werken met 
anders opgeleide zorgprofessionals op onze meldkamer ambulancezorg. We richten daarnaast ons primair proces efficiënter in door differentiatie in vervoer. 
In 2024 hopen wij over genoeg personeelscapaciteit te beschikken om de paraatheid conform het dan geldende referentiekader in te vullen.  
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Wat mag de maatschappij van ons verwachten? 
Naast de zorg voor de patiënt die bij ons op de eerste plaats staat, voelen wij ook een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij. Wij zijn 
een publieke organisatie en gaan efficiënt en verantwoord om met de middelen die aan ons zijn toevertrouwd. Daarnaast dragen wij graag bij om samen met 
onze partners in de acute zorgketen te onderzoeken hoe de bereikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de acute zorg in de toekomst voor iedereen 
behouden blijft. Dit is een grote maatschappelijke uitdaging, die alleen in samenwerking met alle betrokkenen het hoofd geboden kan worden.   
 
Financieel 
Sinds de oprichting van onze GR in 2006 werken wij met een begroting die volledig is gedekt door het aan ons toegekende budget vanuit de zorgverzekeraars 
en hebben wij geen financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten nodig gehad. De RAV Brabant Midden-West-Noord is een financieel gezonde 
organisatie, die efficiënt en verantwoord omgaat met publieke middelen. Ook in 2024 wordt geen gemeentelijke bijdrage gevraagd.  
 
Duurzaamheid 
Duurzaamheid is verweven binnen ons bedrijf. Bij inkoopprocessen wordt duurzaamheid standaard meegenomen. Bij het realiseren en beheren van onze 
huisvesting wordt rekening gehouden met de EED (Europese Energie-Efficiency) richtlijnen. Panden in eigendom zijn voorzien van zonnepanelen en waar 
mogelijk van WKO (warmte-koude opslag). Facilitaire processen zijn gericht op het terugbrengen van vervoersbewegingen. We onderzoeken de 
mogelijkheden van elektrificatie van vervoer en sluiten hiervoor aan bij de landelijke roadmap Zero Emission Ambulancezorg.  

 
Team Ambulance 
Wij zijn transparant over ons doen en laten en willen de inwoners van ons werkgebied graag 
informeren, voorlichten en uitleg bieden over de manier waarop ambulancezorg in zijn werk gaat. 
Een mooi voorbeeld daarvan is Team Ambulance. Jong geleerd is oud gedaan! Sinds 2015 verzorgen 
wij voorlichting op basisscholen over 112 en de ambulance. Hiervoor hebben wij een speciaal 
programma opgesteld, genaamd Team Ambulance. Alle basisscholen in ons werkgebied kunnen 
kosteloos een bezoek aanvragen. Er is materiaal beschikbaar voor onder- en bovenbouw. Wij 
bereiken hiermee gemiddeld zo’n 5000 basisschoolleerlingen per jaar. Daarnaast leveren wij een 
bijdrage aan de Risk Factory Geertruidenberg, met informatie over 112-bellen en de meldkamer. 
Ook in 2024 blijven wij ons inspannen om goede voorlichting te geven.     
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Wat mogen onze medewerkers van ons verwachten? 
Ons personeel is ons belangrijkste kapitaal. Naast het werven van voldoende geschikt personeel, 
besteden wij de komende jaren veel aandacht aan de duurzame inzetbaarheid van ons zittende 
personeel. Betrokkenheid, motivatie, ontwikkelingsmogelijkheden en vitaliteit worden 
gestimuleerd en er wordt doorlopend nagedacht over de meest efficiënte capaciteitsplanning en 
eerlijke verdeling van de lasten binnen de dienstroosters. In een tijd waarin zorgpersoneel steeds 
schaarser wordt is ‘Binden en Boeien’ het devies. Ook in 2024 besteden wij daarom veel aandacht 
aan het creëren van een optimale werkomgeving voor onze mensen.   
 
Klankbord 
Wij vinden het belangrijk om onze medewerkers te betrekken bij verschillende organisatorische 
zaken, zoals de aanschaf van nieuw materiaal, de interne communicatie of het samenstellen van 
het vakantierooster. Door middel van werkoverleggen, webinars, of deelname aan commissies 
bieden wij hen de mogelijkheid om hun stem te laten horen en vanuit hun expertise een inbreng 
te hebben op het beleid van de RAV.  
 
Functiedifferentiatie 
Het realiseren van zorgdifferentiatie binnen onze RAV heeft zijn oorsprong in ons standpunt dat de patiënt en zijn zorgvraag centraal staat. Maar deze 
ontwikkeling heeft ook andere positieve effecten. De hieruit voortvloeiende functiedifferentiatie biedt namelijk veel ontwikkelingsmogelijkheden voor onze 
medewerkers. Zij krijgen de kans om, na het volgen van een opleiding, door te groeien naar een andere functie. Zij worden hierbij vergaand gefaciliteerd door 
de RAV.  
Ook schept functiedifferentiatie de mogelijkheid voor medewerkers om (tijdelijk) werkzaam te zijn in een andere functie, bijvoorbeeld bij (tijdelijke) fysieke 
of mentale overbelasting. Daarnaast draagt functiedifferentiatie bij aan het efficiënt inzetten van personeelscapaciteit: er zijn minder ALS (Advanced Life 
Support)-verpleegkundigen nodig. Bijkomend voordeel is dat functiedifferentiatie de mogelijkheid biedt tot het ‘aanboren’ van andere en nieuwe bronnen 
bij het werven van steeds schaarser wordend zorgpersoneel, waardoor het personeelstekort minder nijpend wordt.  
 
 
 
 
De in deze brief geschetste kaders worden verder uitgewerkt in de conceptbegroting 2024, die uiterlijk 15 april 2023 zal worden aangeboden aan de Raden 
van de gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord.  
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1 Inleiding 

Voor u ligt de kaderbrief van 2024 van Veiligheidsregio Midden- en West Brabant (hierna: VRMWB). 

Hierin beschrijven we zowel de beleidsmatige ontwikkelingen als de financiële uitgangspunten voor 

de Beleidsbegroting 2024. De kaderbrief is het startpunt van het proces van begroting en 

verantwoording. De aangepaste bepalingen uit de wet Veiligheidsregio’s benoemen dat de kaderbrief 

niet onderhevig is aan zienswijzen die vooraf door gemeenten zijn ingediend. De beleidsbegroting 

2024, die volgt uit de kaderbrief, wordt 20 april aan het Algemeen Bestuur aangeboden en wordt wel 

ter zienswijze voorgelegd aan de gemeenten.  

 

De kaderbrief 2024 kent ook onzekerheden voor wat betreft de financiële uitgangspunten door de 

stijgende rente, de hoge inflatie op materiele lasten (o.a. brandstof, gas en energie) en de te 

verwachten loonstijgingen door lopende CAO-onderhandelingen.  

Om die reden zijn er grote onzekerheden in reële prijsinflaties ten opzichte van de gehanteerde 

indexatiemethode. We gaan er vanuit dat gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd zullen 

worden voor hogere kosten voor onze gemeenschappelijke regeling en dat dit doorwerkt richting de 

gemeenschappelijke regelingen. Op dit moment is nog onzeker wanneer gemeenten gecompenseerd 

worden en of dit de volledige meerkosten zal dekken. Bij de beleidsbegroting 2024 kunnen we hier 

meer duiding aan geven. 

 

2 Beleidsplan 2024 -2027 

Wat voor een veiligheidsregio willen we zijn? Die vraag hebben we samen met ons Bestuur 

onderzocht. De uitkomst: een parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen. We richten ons 

op fysieke veiligheid en maatschappelijke vraagstukken met (fysieke) veiligheidseffecten. Hiermee 

bestendigen en versterken we de ingeslagen weg.  

 

Onze aandacht gaat verder dan alleen naar fysieke veiligheid en klassieke incidenten. Waar een 

crisis eerst een ‘flitsramp’ was, hebben we nu steeds vaker te maken met complexe, langdurige crises 

met maatschappelijke impact. Denk hierbij aan de crisisnoodopvang van vluchtelingen, 

vuurwerkproblematiek, boerenprotesten, coronacrisis en niet te vergeten de ontwikkelingen als gevolg 

van de klimaatverandering. Deze crises vragen om een andere aanpak. Onze rol varieert. Deze kan 

repressief en hulpverlenend zijn maar ook coördinerend, regisserend en ondersteunend ten behoeve 

van samenwerkingspartners, onze gemeenten, het Rijk en het Veiligheidsberaad. 

 

Met onderstaande ambitie geven wij aan waar wij over 4 jaar willen staan. 

 
Wij zijn een parate veiligheidsregio, klaar voor actuele uitdagingen. 

 

Onze mensen zijn vitaal en dragen professioneel en met passie bij aan een veilige regio. We zijn 

paraat en klaar voor actuele uitdagingen in alle fases van de veiligheidsketen. We werken met onze 

(veiligheids)partners samen aan het voorkomen en verkleinen van risico’s en incidenten in de regio én 

we zijn voorbereid op en staan 24/7 paraat voor de bestrijding van incidenten, klassieke rampen en 

moderne crises. We zijn een onmisbare en betrouwbare partner in het netwerk van publieke veiligheid 

en gezondheid. 

 

Paraat 

Onze brandweer, crisisteams en centralisten staan 24/7 klaar. Zij zijn vakbekwaam, goed voorbereid  

en hebben de beschikking over de juiste middelen voor de bestrijding van de huidige en toekomstige 

uitdagingen.  
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Klaar voor actuele uitdagingen 

Door onze betrouwbare en actuele informatiepositie hebben wij in beeld wat speelt in onze omgeving. 

Het stelt ons in staat om risicogericht te werken: we monitoren, analyseren en voorspellen trends, 

kwetsbaarheden en risico’s in een steeds complexer wordende maatschappij. Flexibel zijn en 

samenwerken vinden wij daarbij vanzelfsprekend. Door kennis en kunde te bundelen en te delen, 

werken we samen aan het voorkomen, voorbereiden, bestrijden en leren van én over incidenten en 

crises. We verbeteren en versterken onze advisering en dienstverlening voor inwoners, bedrijven, 

partners en gemeenten door: 

• Effectieve bewustwordingscampagnes en handelingsperspectieven gericht op het stimuleren van 

veilig gedrag van inwoners en specifieke doelgroepen. 

• Meer integrale advisering aan gemeenten en risicoveroorzakers over actuele veiligheidskwesties. 

Dit is input voor bijvoorbeeld het Vergunning Toezicht en Handhaving proces en de integrale 

veiligheidsplannen van gemeenten. 

• Tijdige en juiste interventiestrategieën. Hiermee beïnvloeden we gezamenlijk risico’s en bereiden 

we ons voor op mogelijke crises.  

• Sterke operationele paraatheid en slagkracht door inzicht in regionale- en lokale risico’s. 

• Meer evalueren, onderzoeken en analyseren van incidenten en crises om continu te verbeteren 

en veiliger op te treden. 

 
Deze koers is bepalend voor (de kaders van) de beleidsbegroting 2024, omdat de beleidsbegroting 

een concretisering is van het beleidsplan. Voor 2024 zijn ook diverse kaders en richtlijnen ontvangen 

vanuit onze gemeenten. Ook al zijn we niet verplicht om aan deze kaders en zienswijzen uitvoering te 

geven, proberen we uiteraard daar waar ruimte is invulling hieraan te geven.  

 

3 Beleidsmatige ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk zetten we een aantal belangrijke ontwikkelingen op een rij. In de huidige maatschappij 

volgen ontwikkelingen elkaar razendsnel op. Alleen al aan de crisiskant is er een vloeiende overgang 

geweest van een Corona crisis naar een Oekraïnecrisis, die overging in een algemene 

vluchtelingencrisis. De ontwikkelingen in de wereld leiden er ook toe dat we ons voorbereiden op een 

crisis rondom energieschaarste en klimaatverandering. Hoe de wereld verandert, wordt beschreven in 

het Beleidsplan. In deze kaderbrief beschrijven we slechts de beleidsmatige ontwikkelingen die te 

linken zijn aan veranderende wetgeving en (bestuurlijke) opdrachten met financiële impact als gevolg. 

Ook geven we een beschrijving van de wijze waarop we deze financiële impact beschouwen. Hierbij 

maken we onderscheid in beleidsmatige ontwikkelingen met bekende financiële impact, (nieuwe) wet- 

en regelgeving met bekende impact en beleidsmatige ontwikkelingen en wet- en regelgeving met 

onbekende financiële impact. Het Algemeen Bestuur bepaalt  op basis van deze kaderbrief in welke 

mate deze wijzigingen worden verwerkt in de begroting en onze dienstverlening.  

3.1 Beleidsmatige ontwikkelingen en (nieuwe) wet- en regelgeving met 

duidelijke financiële impact 

Deze paragraaf licht de diverse beleidsmatige ontwikkelingen toe die in 2024 relevant zijn. Hiervan is 

de financiële impact voor 2024 duidelijk evenals de wijze waarop we deze financiële impact 

beschouwen. Ook is veranderende wet- en regelgeving toegelicht en de financiële impact daarvan 

voor 2024. Benadrukt wordt dat het hier gaat om wet- en regelgeving waarbij we simpelweg dienen te 

voldoen aan de in de wetgeving gestelde eisen. Dat geldt ook voor de bijbehorende kosten.  

 

3.1.1 Ontwikkeling Wet veiligheidsregio’s  
Op 6 december 2022 heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid de Contourennota versterking 

crisisbeheersing en brandweerzorg naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nota zijn de contouren 

geschetst voor de nieuwe ‘Wet brandweerzorg en crisisbeheersing’, die de Wet veiligheidsregio’s op 
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termijn vervangt. In de Contourennota wordt bevestigd dat het werk rondom brandweerzorg en 

crisisbeheersing steeds complexer wordt en dat er behoefte is aan versterking van deze sectoren. 

Vanaf 2023 wordt er een geleidelijk (opbouwend) structureel bedrag van € 83 miljoen aan de 

Bijzondere Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) van de veiligheidsregio’s toegevoegd, bestemd 

voor de versterking van crisisbeheersing, van de informatiepositie en het inrichten van het Knooppunt 

Coördinatie Regio-Rijk (KCR2) en de bovenregionale samenwerking daarin. 

Zie paragraaf 4.4.2 voor het verwachte financiële verloop voor VRMWB. Het is niet de bedoeling dat 

gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio’s – als effect van de ophoging van de BDuR – 

worden verlaagd. Ook is het niet de bedoeling met de extra financiële middelen gaten te vullen op het 

gebied van andere taakgebieden van de veiligheidsregio’s. Bij de begroting 2024 en de actualisatie 

van de begroting 2023 (begrotingswijziging 2023-1) verwerken wij de ophoging van deze rijksbijdrage 

op basis van de beschikking in de begroting. 

3.1.2 Verzwaring Brzo 
Binnen onze regio hebben we te maken met een forse groei in het aantal bedrijven dat valt onder het 

Besluit risico's zware ongevallen (hierna genoemd Brzo-bedrijven). Hierdoor staat de capaciteit van 

de inspecteurs onder druk. De verwachting is dat er de komende vier jaar zich nog zeventien 

bedrijven vestigen in de provincie Noord-Brabant, waarvan tien in de regio Midden- en West-Brabant. 

Daarnaast is er sprake van wijzigende regelgeving rondom Arie-plichtige inrichtingen (Arie: regeling 

voor Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie) waardoor het aantal bedrijven dat in 

aanmerking komt voor het doorlopen van een Aanwijstraject voor een bedrijfsbrandweer (art. 31 Wet 

VR) vanaf 2023 aanzienlijk toeneemt. Deze toename ontstaat op het moment dat er al een veertigtal 

Arie-bedrijven zich binnen het samenwerkingsverband Noord-Brabant bevinden waar nog geen 

Aanwijstraject is gestart, vanwege de druk op de capaciteit. Mogelijk komen daar met de wijziging in 

regelgeving nog tien bij. De kosten die hieruit voortkomen, bestaan voornamelijk uit de kosten 

gepaard gaande met 1,5 fte formatie uitbreiding. De kosten van € 153.000 worden gedekt binnen de 

eigen begroting door een verschuiving van werkzaamheden.  

 

3.1.3 Omgevingswet & Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
De Omgevingswet brengt voor de veiligheidsregio’s een intensieve taakverandering mee op het 

gebied van risicobeheersing. Er zijn nieuwe kwaliteiten en producten nodig die op een andere manier 

bijdragen aan een veilige leefomgeving en om een andere wijze van advisering van risicobeheersing 

aan gemeenten vraagt.  

 

Onderzoeksbureau Cebeon heeft berekend dat de implementatie van de Omgevingswet de 

veiligheidsregio’s gezamenlijk 20-30 miljoen euro kosten. Daarnaast zal er, na de invoering van de 

wet, sprake zijn van gezamenlijk 15-20 miljoen euro structurele meerkosten voor de 

veiligheidsregio’s. Wat de door Cebeon berekende effecten voor VRMWB zijn, wordt in 2023 in kaart 

gebracht.  

Door investeringen in de veranderende werkwijze van adviseren en andere producten is meer 

capaciteit nodig. Er is berekend dat er drie fte extra capaciteit nodig is. Dit leidt tot een kostenstijging 

van € 240.000 met ingang van 2024, er van uitgaande dat de Omgevingswet medio 2023 wordt 

vastgesteld. Verwacht wordt dat gemeenten voor de extra structurele kosten worden gecompenseerd 

door het Rijk. De meicirculaire 2023 biedt hierin meer duidelijkheid. We wachten deze circulaire af en 

komen dan met een nieuw voorstel.   
 

3.1.4 Vrijwilligers en beroepsbezetting brandweer   

We hebben structureel 30-50 vacatures bij onze vrijwillige brandweerposten en het werven van 

nieuwe vrijwilligers wordt steeds problematischer. Daarbij hebben we ook te maken met een 

Europese richtlijn, die stelt dat gelijke arbeid gelijk beloond moet worden. In de toekomst is 
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kazerneren en consigneren van vrijwilligers daarom niet meer mogelijk waardoor we ook op onze 

beroepsposten geconfronteerd worden met een tekort aan medewerkers.  

 

In 2022 is, vooruitlopend op de landelijke ontwikkelingen, geconstateerd dat de operationele sterkte 

van de beroepskazernes niet voldoende is om volgens ons 24-uursrooster uitvoering te geven aan 

het door gemeenten vastgestelde Dekkings- en Spreidingsplan van de regio. Als tijdelijke maatregel 

is in de vergadering van het Algemeen Bestuur van oktober 2022 het besluit genomen om de 

operationele sterkte van de beroepsbezetting uit te breiden, maar nog wel in te vullen met vrijwilligers. 

Hiervoor wordt in 2023, 2024 en 2025 de gemeentelijke bijdrage verhoogd met € 465.000. 

 

In het Veiligheidsberaad van december 2022 is een principebesluit genomen om een 

implementatieplan Bouwsteen Verplichtend Karakter vast te stellen. De uiteindelijke implementatie 

van de Bouwsteen zal tot een kostenverhoging leiden binnen de VRMWB omdat de dagelijkse 

bezetting van de 24-uursdienst en daarmee de operationele sterkte moet worden opgehoogd en 

vrijwilligers niet meer gekazerneerd mogen worden. Voordat tot implementatie wordt overgegaan, 

moet aan een aantal randvoorwaarden worden voldaan, waaronder de afspraken over de financiële 

consequenties met de minister van J&V. Voor geheel Nederland zijn deze ca. 30 miljoen (prijspeil 

2020). Voor de VRMWB zal de uitvoering van het implementatieplan tussen de 1,5 en 2,5 miljoen 

euro op jaarbasis liggen. 

 

3.1.5 Tweede loopbaanbeleid en mogelijke aanpassingen  

Sinds 2006 is het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) voor brandweermensen afgeschaft. Vanaf 1-1-

2006 mogen nieuwe medewerkers de bezwarende brandweerfunctie niet langer dan 20 jaar 

vervullen. Het is een gezamenlijke inspanning van werkgever en werknemer een 2e loopbaan te 

verwezenlijken die de werknemer na maximaal 20 jaar kan gaan vervullen binnen of buiten de 

Veiligheidsregio. Doelstelling is dat brandweermensen gezond hun pensioenleeftijd halen en daarna 

nog een goed kwalitatief leven kunnen leiden. De collega’s die voor 1-1-2006 in dienst zijn getreden, 

hebben nog wel recht op FLO. 

 

Al langere tijd wordt door de meeste betrokken partijen onderkend dat het 20-jarigen beleid niet ideaal 

is. De Universiteit van Maastricht is daarom in opdracht van de Werkgeversvereniging 

Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) in 2021 een vierjarig onderzoek gestart naar duurzame 

inzetbaarheid van brandweermedewerkers. Naar verwachting zullen in 2027 de onderzoeksresultaten 

van de Universiteit van Maastricht bekend zijn en eventuele onderhandelingen over herziening van 

hoofdstuk 9a CAR (-UWO) hebben dan in het LOAV (Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden 

Veiligheidsregio's) plaatsgevonden.  

 

Er worden nu geen onomkeerbare besluiten genomen in afwachting van deze resultaten. De rechten 

en plichten (o.a. faciliteiten) van het huidige 2e loopbaanbeleid blijven vooralsnog onveranderd van 

kracht. In de tussentijd mogen medewerkers in een bezwarende functie en 15 dienstjaren wel uitstel 

aanvragen van de maximale termijn van 20 jaar mits zij voldoen aan de gestelde voorwaarden (LOAV  

Circulaire 22/7).  

 

Het akkoord van het LOAV betekent dat we te maken krijgen met twee belangrijke momenten: 

1. De periode van 1 december 2022 tot 1 januari 2027 en  

2. De periode (naar verwachting) na 1 januari 2027 

De tweede periode is voor deze kaderbrief buiten beschouwing gelaten.  

Voor de periode 1-11-2022 tot (naar verwachting) 1-1-2027 kunnen medewerkers met een 

bezwarende functie die voldoen aan de voorwaarden van het akkoord verzoeken om uitstel. 

Een deel van deze brandweermensen is al bezig met de uitvoering van zijn/haar loopbaanplan, een 

deel gaat in deze periode voldoen aan de startkwalificaties cf. voorwaarden en een deel wil toch – 

ondanks de mogelijkheid voor uitstel – beginnen aan zijn/haar loopbaanplan. We schatten nu in dat 
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de kosten hiervoor op te vangen zijn binnen de huidige begroting van de VRMWB.  

 

3.1.6 Post Moerdijk Haven 

In opdracht van het bestuur zijn scenario’s uitgewerkt voor de beroepspost Moerdijk Haven. Het 

advies aan het AB is om te kiezen voor continuering van de Publiek-Private 

Samenwerkingsconstructie (PPS) (met openbreking van de constructie op financiën, de 6 

minutennorm en 100% beschikbaarheid) voor de periode van vijf jaar. Gedurende die vijf jaar te 

komen tot een definitieve keuze (rekening houdend met mogelijke aanpassingen vanuit de wet VR’s) 

waarbij: 

• of gekozen wordt om door te gaan met de PPS constructie; 

• of gekozen wordt om verder te gaan als publieke brandweer met het specialisme 

industriële brandbestrijding (scenario 2).  

Bij continuering van de PPS constructie is de financiële impact nog onbekend, omdat er dan een 

contract opengebroken moet worden en er opnieuw onderhandeld moet worden. Het andere scenario 

leidt tot een structurele kostenverhoging van naar verwachting € 600.000,- per jaar. Het AB heeft op 

21 december 2022 het advies om voor vijf jaar te continueren om tot een definitieve keuze te komen 

overgenomen. In 2023 worden de eerste besprekingen gevoerd met de bedrijven over de huidige 

financiële verdeling om deze vanaf 2024 aan te passen. 

 

3.1.7 Informatieveiligheid  
Vanuit het landelijke versnellingsplan Informatieveiligheid wordt in opdracht van het Veiligheidsberaad 

(december 2020) gewerkt aan het versterken van de cyberweerbaarheid van de Veiligheidsregio’s en 

het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). We versterken onze informatieveiligheid op basis 

van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid), die standaard verplicht is voor 

overheidsorganisaties.  

 

Onderdeel van de BIO is het organiseren van de functies ‘monitoring van cyber- en digitale dreigingen 

en kwetsbaarheden’ (SOC, Security Operations Centre) en ‘incident response op digitale incidenten’ 

(CERT, Computer Emergency Response Team). In 2021 is, als onderdeel het landelijke programma 

informatieveiligheid, een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar mogelijke scenario’s voor SOC en 

CERT, waarbij geconcludeerd is dat een sectorale/collectieve oplossing hiervoor de meest efficiënte 

oplossing is. De noodzaak om dit te organiseren is evident, het is vooral de vraag hoe dit 

georganiseerd moet worden. De verwachting is dat de collectieve oplossing nog tot 2024 of 2025 op 

zich laat wachten. Dit betekent dat bij alle regio’s een korte termijn oplossing noodzakelijk is 

(zogeheten ‘verhoogde dijkbewaking’, bijvoorbeeld een CERT-abonnement met een leverancier).  

De kosten om te voldoen aan de zwaardere BIO- en veiligheidsnormen zijn afgelopen jaren 

opgevangen vanuit de reguliere exploitatiebudgetten. Deze kosten inclusief de korte termijn oplossing 

zoals hiervoor benoemd (ca 100k) zijn niet langer op te vangen uit de reguliere begroting en zal via 

de gemeentelijke bijdrage moeten worden opgevangen.   
 

3.1.8 Wet open overheid (Woo) 
De Wet open overheid (Woo) vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en heeft tot doel om 

de transparantie van overheden en semi-overheden te verbeteren. De belangrijkste wijziging in de 

Woo betreft de actieve openbaarmaking, openbaarmaking uit eigen beweging. Er is een groot aantal 

documenten aangewezen die in ieder geval actief openbaar moeten worden gemaakt en ontsloten. 

Daarnaast is de passieve openbaarmaking, de openbaarmaking op verzoek, op een aantal vlakken 

zodanig aangescherpt dat het afhandelen van de verzoeken nog arbeidsintensiever wordt. De Woo 

gaat uit van digitalisering en stelt eisen aan de documenten en de ontsluiting daarvan. De Woo 

vereist het op orde brengen van de informatiehuishouding en het aanpassen van processen (zowel 

organisatorisch als technisch) en is ingegaan op 1 mei 2022. De nieuwe regels voor passieve 

openbaarmaking gelden vanaf 1 mei 2022, de regels voor actieve openbaarmaking worden gefaseerd 

ingevoerd vanaf 2023.  
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De gemeenten zijn in de meicirculaire 2021 geïnformeerd over de compensatie van de meerkosten 

die zij maken door de uitvoering van de Woo. Deze financiële middelen bestaan uit zowel incidentele- 

als structurele middelen. De incidentele middelen zijn bestemd voor het verbeteren van systemen, het 

opleiden van medewerkers en het aanpassen van processen en de organisatie. De structurele 

middelen zijn bedoeld voor de actieve openbaarmaking van de informatiecategorieën zoals genoemd 

in de Woo, het aanwijzen van een contactfunctionaris (elk bestuursorgaan krijgt een 

contactfunctionaris die mensen helpt bij hun vragen over informatie en het zoeken en vinden van de 

juiste informatie), en het beheer en onderhoud van systemen.  

 

Deze nieuwe wet verplicht overheidsorganisaties om de informatiehuishouding binnen acht jaar op 

orde te brengen, wat ook in de archiefwet terug komt. De VRMWB ambieert om binnen de gestelde 

termijnen te voldoen aan deze wet. Om inzicht te krijgen in de veranderingen die deze wet met zich 

meebrengt is in 2022 een plan van aanpak uitgewerkt met een viertal aandachtsgebieden, namelijk: 

processen, dienstverlening, ICT & Informatievoorziening en cultuur. Op basis van dit plan worden de 

kosten structureel per jaar ingeschat op ca € 150.000. Deze kosten kunnen niet worden opgevangen 

in de reguliere begroting en worden daarom via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage 

gevraagd.  

 

3.2 Beleidsmatige ontwikkelingen en wet- en regelgeving met onbekende 

financiële impact 

 

Deze paragraaf licht de beleidsmatige ontwikkelingen en wet- en regelgeving toe die in 2024 relevant 

zijn, maar waarvan de financiële impact nog niet duidelijk is.  
 

3.2.1 Ontwikkelingen Hart van Brabant 
Rondom het district Hart van Brabant, specifiek rondom Tilburg spelen een aantal ontwikkelingen die 

onderlinge afhankelijkheden kent. Allereerst is de gemeente Tilburg beleid aan het ontwikkelen 

rondom de cityring. Onze veiligheidsregio is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen omdat het 

mogelijk impact heeft op de wettelijke normtijden van de beroepsbrandweer. Maar, tevens gelet op de 

uitbreiding en ontwikkelingen van de stad, is de positionering van de kazernes “Post Centrum’, 

‘Vossenberg’ en ‘Berkel-Enschot’ mogelijk ook te verbeteren. Deze afhankelijkheden hebben ook 

invloed op de mogelijkheden ten behoeve van het opleidingscentrum ‘safety village’, waarvoor in Q1 

2023 de mogelijkheden ten behoeve van schaalvergroting opleidingscapaciteit worden onderzocht, 

aangezien het opleidingscentrum op dit moment naast kazerne Vossenberg gelegen is. Deze 

beleidsmatige afhankelijkheden zorgen ervoor dat pas na het onderzoek duidelijk is wat de kosten 

hieromtrent zijn, wanneer deze kosten gemaakt worden en op welke wijze deze kosten worden 

gedragen. Het effect en daarmee (een deel van) de kosten van deze ontwikkelingen vindt mogelijk 

wel plaats in 2024.  

 

3.2.2 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) 
Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. 

Deze wet regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers 

in de civiele sector. Ambtenaren krijgen een arbeidsovereenkomst in plaats van een aanstelling en de 

door het bestuur vastgestelde arbeidsvoorwaardenregeling wordt vervangen door een CAO. Voor 

personeel van Veiligheidsregio’s geldt uitstel in verband met de complexe situatie van het 

werkgeverschap (beroeps-, vrijwillig en ander personeel en 24/7 beschikbaarheid en inzetbaarheid).  

De inwerkingtreding voor personeel van Veiligheidsregio’s vindt op een later, nog niet bekend, tijdstip 

plaats. 

 

Met ingang van april 2021 is ook de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s 
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(WVSV) opgericht. De WVSV is met ingang van 1 januari 2022 gestart en treedt namens alle 

Veiligheidsregio’s op als vakorganisatie; ook voor wat betreft arbeidsvoorwaarden. De invoering van 

de Wnra is nog onderwerp van gesprek. Onderzocht wordt of de wet volledig, gedeeltelijk of niet meer 

wordt ingevoerd. Medio 2023 wordt de keuze voor één van deze scenario’s voorbereid en ter 

besluitvorming aan de RCDV voorgelegd. Dit besluit wordt vervolgens gedeeld met de minister die 

een keuze maakt. Dan is dus duidelijk wat de impact voor de Veiligheidsregio’s is. De invoering van 

de Wnra betekent een aanpassing van het arbeidsvoorwaardenpakket en heeft impact op de manier 

van werkgeverschap en op de arbeidsvoorwaarden. Indien er medio 2023 een besluit wordt genomen 

vindt de uitwerking hiervan plaats in 2024 en verder. Het is nog onduidelijk wat de financiële 

consequenties zijn. 

 

3.2.3 Ontwikkeling naar een vitale sector 
De veiligheidsregio’s maken (nog) geen onderdeel uit van de Nederlandse vitale infrastructuur. De 

inzet van politie, inzet van defensie en communicatie met en tussen hulpdiensten (112 en C2000) 

maken wel deel uit van deze infrastructuur. Het gaat om processen die essentieel zijn voor de 

Nederlandse samenleving; processen die kunnen leiden tot uitval of verstoring, tot ernstige 

maatschappelijke ontwrichting en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De COVID-19-

crisis heeft  duidelijk gemaakt, ook voor het ministerie van J&V, dat de veiligheidsregio’s wel als 

onderdeel van de vitale infrastructuur aangemerkt zouden moeten worden. 

 

Het ministerie werkt aan een vitaliteitsbeoordeling van onze processen van crisisbeheersing, 

informatievoorziening en brandweerzorg. Het is de rol van de veiligheidsregio’s om Nederland op 

regionaal niveau goed voor te bereiden op rampen en crisis. Om deze rol goed te kunnen vervullen 

moet de continuïteit van vitale processen binnen de sector gewaarborgd zijn en moeten de 

veiligheidsregio’s kunnen beschikken over de informatie die nodig is om te zorgen voor adequate 

voorbereiding van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.  
Op dit moment wordt landelijk gewerkt aan een eerste verkenning wat de consequenties zijn van 

deze aanwijzing maar duidelijk is dat dit verder gaat dan alleen informatieveiligheid. Zowel de kosten 

als de wijze van financiering zijn op dit moment nog niet duidelijk.  

 

3.2.4 Duurzaamheid 
Wij werken aan een visie voor duurzame bedrijfsvoering en realistische doelen in lijn met de 

Sustainable Development Goals (SDG’s). Om onze prestaties hierop te meten werken we met de 

CO2-prestatieladder. Een visie hierop wordt in het tweede kwartaal van 2023 vastgesteld en 

uitvoering ervan zal plaatsvinden in 2024 en verder.  

 

3.2.5 Besluit digitale toegankelijkheid overheid 

De Wet digitale toegankelijkheid is ingegaan op 1 juli 2022. Het besluit is voortgevloeid uit een 

Europese richtlijn. Het is de bedoeling dat de verplichting tot digitale toegankelijkheid in de nieuwe 

Wet digitale overheid wordt opgenomen, maar daarin wordt veel meer geregeld en de wet is nog niet 

definitief vastgesteld. De wet ligt bij de Eerste Kamer en wacht op verdere afhandeling. Reeds in 

2018 is in afwachting van de Wet digitale overheid het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid 

vastgesteld en op 1 juli 2018 in werking getreden. Volgens het tijdelijk besluit moeten 

overheidsorganisaties het in het besluit bepaalde met ingang van 23 september 2019 toepassen 

voor nieuwe websites (dat wil zeggen: gepubliceerd vanaf 23 september 2018), met ingang van 

23 september 2020 voor bestaande websites (dat wil zeggen: gepubliceerd voor 23 september 2018) 

en met ingang van 23 juni 2021 voor apps. De overheid heeft hiervoor een platform ingericht (PLOOI 

+ DROP) waarmee overheidsinformatie voor iedereen eenvoudig is te vinden.   

Om helemaal digitaal toegankelijk te zijn komen er extra taken bij voor monitoring, controle en 

nabewerking van documenten, beeld- en filmmateriaal, het op peil houden van bewustwording en het 

opstellen van toegankelijkheidsverklaringen. De kosten voor het projectteam en out-of-pocket kosten 

voor aanpassing van de techniek, uitvoeren van nulmetingen en toetsen, trainingen voor personeel en 

inhuur zijn structureel. Voor de gemeenten en gemeenschappelijke regelingen wordt gesproken over 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fzoek.officielebekendmakingen.nl%2Fstb-2018-141.html&data=05%7C01%7CBerith.Berflo%40vrmwb.nl%7C7d780f183b4344ee5df408dad6a7bfd8%7C20316ca8651241f79734485fb756949b%7C0%7C0%7C638058313207190956%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=QcO1NM%2BsJYDeQaxqQmB089EgOkW8mYRXMq2lVxP0Gv8%3D&reserved=0
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totale incidentele kosten tussen de € 58 en € 94 miljoen voor implementatie binnen twee jaar. 

Structureel is er voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen jaarlijks tussen de € 25 en € 32 

miljoen nodig om aan de eisen van het besluit te voldoen. Om beter inzicht te krijgen in de structurele 

en incidentele kosten voor onze veiligheidsregio wordt in 2023 gewerkt aan een plan van aanpak.  

 

4 Financiële uitgangspunten 

4.1 Algemeen 

 
Het Algemeen Bestuur hanteert als uitgangspunt dat hogere, noodzakelijke uitgaven als (in)direct 
gevolg van wet- en regelgeving en/of onvermijdbaar zijn op grond van de wettelijk vastgestelde 
beleidsdocumenten verrekend kunnen en mogen worden via het kostenverdeelmodel, dat de basis 
vormt voor de gemeentelijke bijdrage aan VRMWB.   
 
Middels onderstaande tabel wordt duidelijk welke impact bovenstaande beleidsmatige wijzigingen uit 
hoofdstuk 3 hebben op het financiële kader. Tevens wordt hierin weergeven uit welke bron de 
dekking wordt voorgesteld. 
 

 

Hoofdstuk Betrekking 

op 

paragraaf

Beleidswijziging/uitbreiding 2024  Geschatte 

kosten 2024 

(*1000) 

G
em

ee
n

te
lij

ke
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ijd
ra

ge
n

R
ijk

sb
ijd

ra
ge

n

B
eg

ro
ti

n
g 

V
R

M
W

B

R
ee

d
s 

b
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lo
te

n
 d

o
o

r 
A

B Opmerking

3.1.1 Ontwikkeling Wet veiligheidsregio’s / 

versterking crisisbeheersing

2.328€          V nvt De exacte verdeling van de middelen  2024 en verder van de 

middelen staat nog niet vast. Hierover is de landelijke afspraak 

gemaakt dat uiterlijk 31 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar 

dat de aanvullende extra middelen beschikbaar komen, 

afstemming komt tussen de veiligheidsregio’s en J&V  over de 

verdeling. Mochten er geen wijzigingen komen op de afspraken is 

op dit moment het bedrag 2024 becijferd op € 2,328M. Dit loopt 

op tot € 3,39M in 2026

3.1.2 Verzwaring Brzo-bedrijven 153€              V nvt 1,5 FTE

3.1.3 Omgevingswet & Wet kwaliteitsborging 

voor het bouwen 

240€              nvt 3 FTE. Naar verwachting worden gemeenten hiervoor door het 

Rijk gecompenseerd in de meicirculaire 2023. Als hierover 

duidelijkheid is wordt de compensatie van het Rijk aangesproken 

via de gemeentelijke bijdrage. 

3.1.4 Europese regelgeving: kazernering 

vrijwilligers

465€              V ja Dit is de effectuering van het reeds in 2022 genomen besluit 

AB2022.10.13/4.1 om de operationele sterkte van de 

beroepsbezetting van VRMWB uit te breiden. Hiervoor wordt in 

2023, 2024 en 2025 tijdelijk de gemeentelijke bijdrage verhoogd 

met € 465.000.

3.1.4 Europese regelgeving: kazernering 

beroeps

-€              V nvt Indien structureel beroepsformatie aangetrokken moet worden, 

zijn de lasten circa 1,1M per jaar voor VRMWB

3.1.5 Tweede Loopbaan pm V nvt

3.1.6 Post Moerdijk Haven pm ja In het AB van 21 december is besloten (AB2022.12.21/5.4) om 

het advies om de huidige situatie van de PPS-constructie vijf jaar 

te continueren over te nemen, wat betekent dat nog onbekend is 

hoe de financiële verdeling in 2024 gaat uitvallen.

3.1.7 Informatieveiligheid 100€              V nee

3.1.8 Wet Open Overheid 150€              V nee

3.2.1 Ontwikkelingen Hart van Brabant pm

3.2.2 Wet normalisering rechtspositie 

ambtenaren

pm

3.2.3 Ontwikkeling naar vitale sector pm

3.2.4 Duurzaamheid pm

3.2.5 Besluit digitale toegankelijkheid Overheid pm 2023 volgt een Plan van Aanpak

4.3 Taakstelling profiel 4 -443€            V ja In navolging van het reeds in 2022 genomen besluit 

AB2022.05.24/1 wordt in 2024 de volledige € 443.000 opgenomen 

als kostenreductie in de begroting. Hiermee wordt de 

gemeentelijke bijdrage verlaagd

4.3 CAO en Inflatie 2024 pm V nee

4.3 Kapitaallasten pm V nee

Dekking 2024 

3.2 BELEIDSMATIGE 

ONTWIKKELINGEN EN 

WET- EN 

REGELGEVING MET 

ONBEKENDE 

FINANCIËLE IMPACT

4. FINANCIËLE 

UITGANGSPUNTEN

3.1 BELEIDSMATIGE 

ONTWIKKELINGEN EN 

(NIEUWE) WET- EN 

REGELGEVING MET 

DUIDELIJKE 

FINANCIËLE IMPACT
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4.2 Sleutels kostenverdeelmodel  

In 2018 is door het AB besloten de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel bij te stellen zodat er 

aansluiting is met de bijdrage uit het Gemeentefonds, inclusief een overgangsperiode tot en met 2021 

die is doorgelopen tot en met 2022.  

Met ingang van begrotingscyclus 2023 actualiseert de veiligheidsregio jaarlijks de verdeelsleutels van 

de gemeentelijke bijdrage naar de meest recent beschikbare Cebeon-maatstaven. Voor de 

beleidsbegroting 2024 geldt als basis de meicirculaire 2022.   

Door het jaarlijks actualiseren van de verdeelsleutels sluit de bijdrage die gemeenten betalen aan de 

veiligheidsregio aan op de bijdrage die zij verkrijgen vanuit het gemeentefonds en zijn de 

veranderingen relatief beperkt. Deze werkwijze komt overeen met het in 2018 genomen AB-besluit, 

waarin de volgende uitgangspunten zijn vastgesteld:  

• De sleutel CEBEON ten behoeve van verdeling gemeentefonds is de basis voor de sleutel 

van het kostenverdeelmodel. 

• De sleutel wordt jaarlijks geüpdatet bij begroting (t+2), (m.a.w. de sleutels die op basis van 

meicirculaire 2022 zijn berekend worden toegepast in de beleidsbegroting 2024). 

• De meest recent beschikbare sleutel wordt gehanteerd. Jaarlijks wordt de sleutel na uitkomst 

meicirculaire beschikbaar gesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties. 

• In bijlage 1 is een overzicht weergegeven van de verdeelsleutel van het kostenverdeelmodel 

2022-2025, die als basis in de beleidsbegroting gehanteerd wordt (excl. de verwerking van de 

herindeling van Gemeente Haaren). 

Hieronder is een overzicht weergegeven van de verdeelsleutels van het kostenverdeelmodel, op 

basis van de Cebeon-maatstaven uit de Meicirculaire 2022, die als basis dienen voor de 

beleidsbegroting 2024. De gemeentelijke bijdrage uitgedrukt in euro's wordt opgenomen in de 

beleidsbegroting 2024, omdat nog niet alle kosten van CAO, FLO en overloop investeringen bekend 

zijn op het moment van finaliseren van deze kaderbrief.   
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4.3 Loon- en prijsontwikkeling (LPO) 

 
In 2018 is bestuurlijk besloten om de gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- en 

prijsontwikkeling te continueren.  

 

De loon- en prijsontwikkeling wordt bepaald door de gepubliceerde index loonvoet sector overheid en 

index prijs bruto binnenlands product voor het jaar 2024 van het Centraal Plan Bureau (CPB) en de 

correcties van deze indices voor het jaar 2022 en 2023 van de in de begroting 2023 verwerkte cijfers. 

In de begroting wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de 

conceptbegroting. In dit voorstel worden de cijfers van de publicatie van maart 2022 weergegeven.  

 

De laatst bekende raming die is afgegeven door het CPB betreft de kerngegevenstabel van maart 

2022. Daarin zijn de volgende ramingen afgegeven:  

 
  2022 2023 

Loonindex 4,30% 3,60% 

Prijsindex 3,40% 3,00% 
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Op basis van de indices uit bovenstaande tabel en degene die in de begroting 2023 verwerkt zijn, is 

een gewogen gemiddelde index berekend waarmee de bijdragen van de gemeenten worden 

aangepast.                    

 

Deze index en mutatie in de begroting is in onderstaande tabel weergegeven. 

 
 

CAO en prijsinflatie 2024 
Voor de beleidsbegroting 2024 zijn de effecten van de CAO 2024 en de prijsinflatie 2024 nog niet 

bekend. Normaal wordt dit middels de reguliere indexatiemethode opgevangen. In de huidige 

extremere omstandigheid, kan het voorkomen dat dit niet meer toereikend is voor het betreffende 

boekjaar, waardoor er een niet-sluitende begroting ontstaat. Er zijn om die reden grote onzekerheden 

in reële prijsinflaties ten opzichte van de gehanteerde indexatiemethode. We gaan er vanuit dat 

gemeenten via het gemeentefonds gecompenseerd zullen worden voor hogere kosten voor onze 

gemeenschappelijke regeling en dat dit doorwerkt richting de gemeenschappelijke regelingen. Op dit 

moment is nog onzeker wanneer gemeenten gecompenseerd worden en of dit de volledige 

meerkosten zal dekken. Bij de beleidsbegroting 2024 kunnen we hier meer duiding aan geven. 

 

Takendiscussie profiel 4 

De indexatie wordt toegepast ná aftrek van de € 443.000 bezuiniging conform bestuursbesluit 

AB2022.05.24/1. 

 

Kapitaallasten 
In het besluit AB2022.02.09/3.5 egalisatiereserve op kapitaallasten te laten vervallen en de lasten te 

nemen in de exploitatiebegroting. Afwijkingen op het investeringsplan vertalen zich daardoor 

rechtstreeks in een wijziging op de gemeentelijke bijdragen. Bij het opmaken van de beleidsbegroting 

2024 nemen we de meest actuele cijfers mee in het investeringsplan.  

 

4.4 Ontwikkelingen bijdrage BDuR 

 

4.4.1 Reguliere bijdrage 
Zowel in de junibrief 2022 als in de beschikking van december 2022 zijn geen beleidswijzigingen 

opgenomen voor de reguliere BDuR bijdrage. Wel is een loon/prijs bijstelling voor 2022 meerjarig in 

de bijdrage BDuR verwerkt. Op basis van de beschikking 2022 (d.d. 1 december 2022) van het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onderstaande bijdrage voor VRMWB verwacht: 

 

 
 
Omdat jaarlijks de BDuR bijdrage bijgesteld wordt voor loon- en prijsontwikkeling, wordt in de 

beleidsbegroting 2024 meerjarig reeds rekening gehouden met een verwachtte bijstelling.  

 

Ontwikkeling bijdrage BDuR 2024 2025 2026 2027*

Beleidsbegroting 2023 
(beschikking 2021) 9.970.603€    

Loon/prijs bijstelling 338.715€       

Beschikking 2022 10.309.318€  10.309.318€  10.309.318€  10.309.318€  

verwachte loon/prijs bijstelling 350.000€       700.000€       1.050.000€    1.050.000€    

Beleidsbegroting 2024 10.659.318€  11.009.318€  11.359.318€  11.359.318€  

* de Rijksbijdrage wordt 3 jaar vooruit geprognotiseerd. Voor 2027 is hetzelfde bedrag als 2026 aangehouden.
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4.4.2 Extra BDuR gelden versterking crisisbeheersing en informatievoorziening 
Op 26 augustus 2022 zijn bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten 

(VNG), het Veiligheidsberaad, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het Rijk gemaakt in het kader van 

de doorstroom migratie. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele 

toevoeging van € 83 miljoen in de BDuR vanaf 2023 voor een versterking van crisisbeheersing en 

informatievoorziening bij de veiligheidsregio's. 

In het landelijke bestuursakkoord is vastgesteld dat er structureel € 83 miljoen wordt toegevoegd aan 

de BDuR voor veiligheidsregio’s. Dit vindt vanaf 2023 met een geleidelijke opbouw in vier jaar plaats:  

 

 
 
De extra financiële middelen zijn bestemd voor de versterking van de (toekomstige): 

1. crisisbeheersing.  

2. informatievoorziening (a. per regio én b. gezamenlijk).  

3. inrichten van Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk  (KCR2). 

 

Voor 2023 zijn er gegarandeerde afspraken uitgewerkt tussen het ministerie van J&V en de 

Veiligheidsregio’s over de verdeling van de extra middelen tussen de drie genoemde onderwerpen. 

Vanaf 2024 komen er aanvullende extra middelen beschikbaar. De exacte verdeling van die 

aanvullende middelen staat nog niet vast in verband met de benodigde flexibiliteit om in te spelen op 

lopende ontwikkelingen. Hierover worden uiterlijk 31 juli van het jaar voorafgaand aan het jaar dat de 

aanvullende extra middelen beschikbaar komen, afspraken gemaakt. Op basis van de 

verdelingssystematiek 2023 komt dit voor VRMWB op: 

 

 
 

 

 
  

2024 2025 2026 2027*

Extra structurele middelen totaal landelijk 57.000.000€   73.000.000€   83.000.000€   83.000.000€   

* de Rijksbijdrage wordt 3 jaar vooruit geprognotiseerd. Voor 2027 is hetzelfde bedrag als 2026 aangehouden.

2024 2025 2026 2027*

Extra structurele middelen voor VRMWB 2.328.280€    2.981.833€    3.390.303€    3.390.303€    

* de Rijksbijdrage wordt 3 jaar vooruit geprognotiseerd. Voor 2027 is hetzelfde bedrag als 2026 aangehouden.
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5 Bijlage 1  Begrippenlijst 

 
Afkorting Betekenis 

    

AB Algemeen Bestuur 

ANBO Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen 

Arie Aanvullende voorschriften risico-inventarisatie en -evaluatie 

Arbo Arbeidsomstandigheden 

AVG Algemene verordening gegevensbescherming 

BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten 

BDuR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding 

BIO Baseline Informatiebeveiliging Overheid 

BRZO Besluit risico´s zware ongevallen 

BTW Belasting over de toegevoegde waarde 

CaCo Calamiteitencoördinator 

CAO Collectieve arbeidsovereenkomst 

CAR(-UWO) Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling (Uitwerkingsovereenkomst) 

CERT Computer Emergency Response Team 

DB Dagelijks Bestuur 

DIV Documentaire Informatie Voorziening 

DMS Document Management Systeem 

DROP Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties 

DSO Digitaal Stelsel Omgevingswet 

ELO Electronische leer omgeving 

FLO Functioneel leeftijdsontslag 

FTE Full Time Equivalent 

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst 

GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 

GMK Gemeenschappelijke Meldkamer 

GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure 

HRM Human Resource Management 

HSL Hogesnelheidslijn 

IGV Informatie Gestuurde Veiligheid 

IRBT Interregionaal Beleidsteam 

J&V Justitie & Veiligheid 

KCIO Knooppunt Coördinatie en Informatie Oekraïne 

KCR2 Knooppunt Coördinatie Regio- Rijk 

LMS Landelijke Meldkamer Samenwerking 

LOAV Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden 

LPO Loon- en Prijsontwikkeling 

MWB Midden- en West-Brabant 

NIPV Nederlands Instituut Publieke Veiligheid 

OMWB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

PBM Persoonlijke Beschermingsmiddelen 

PLOOI Platform Openbare OverheidsInformatie 
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PPS Publiek Private Samenwerking 

RAV Regionale Ambulancezorgvoorziening 

RBT Regionaal Beleidsteam 

RCC Regionaal Crisiscentrum  

ROAZ Regionaal Overleg Acute Zorg 

RONAZ Regionaal Overleg Niet Acute Zorgketen. 

SaaS Software as a Service 

SiSa Single information, single audit. 

SOC Security Operations Centre 

TNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek 

TAS/TS Tankautospuit 

VB Veiligheidsberaad 

VIK Veiligheid Informatie Knooppunt 

VEt Veilige Energietransitie  

VTH Vergunningverlening, toezicht en handhaving  

VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

Woo Wet open overheid 

WVSV Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's 
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