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Bijlage bij brief aan gemeenteraden van 30 maart 2018 
 
Voorgenomen besluit over een minnelijke schikking van een geschil met de Omgevingsdienst 
Midden en West-Brabant 
  
Sinds de oprichting van de OMWB (Omgevingsdienst Midden en West-Brabant) in 2013, verschil-
len de besturen van de gemeenschappelijke regelingen RMD en OMWB over de toepassing van 
het Sociaal Beleidskader (SBK) van maart 2013. In 2016 is door het AB van de OMWB besloten 
om over het geschil een arbitrageprocedure te starten. De RMD heeft hiermee ingestemd.  
 
In de afgelopen maanden is er overleg geweest tussen de RMD en OMWB en dat overleg heeft 
ertoe geleid dat beide partijen zich ingezet hebben voor een minnelijke schikking in casu-
oplossing van het geschil. In afwachting van de besluitvorming over deze minnelijke schikking is 
de arbitrageprocedure vooralsnog stopgezet. 
 
Het door de OMWB aan de RMD in rekening gebrachte bedrag in het kader van het SBK over de 
periode 2013 t/m 2017 bedraagt € 1.431.135 euro. Vanuit de OMWB is een voorstel gedaan om 
tegen betaling van 40% van de vordering t/m 2017, of wel 40 % € 1,431.135 mln.= € 572.454 fi-
nale kwijting van de vordering aan de RMD te verlenen. Dat voorstel is namens de OMWB ge-
daan door de directeur, de heer N. van Mourik, onder voorbehoud van goedkeuring van het 
voorstel door het DB en het AB van de OMWB.  
 
Het DB van de RMD heeft 13 september 2017 kennis heeft genomen van het schikkingsvoorstel 
van de OMWB. Dat schikkingsvoorstel is vervolgens besproken in het AB van de RMD op 26 sep-
tember 2017. Vervolgens heeft het AB gevraagd aan de directeur van de RMD om per brief van 5 
oktober 2017 een tegenvoorstel te doen aan de OMWB. In het AB van 1 december 2017 heeft de 
heer van Mourik, op uitnodiging van het AB, een mondelinge toelichting gegeven op zijn voor-
stel. Uit die toelichting bleek dat in tegenstelling tot een eerdere interpretatie van het voorstel 
dat voor alle OMWB-deelnemers vanaf 1 januari 2018 gelijke tarieven zullen gelden. Met name 
dat feit én dat met een schikking, de kwestie van de SBK gelden structureel afgehandeld zal zijn 
waardoor de liquidatie van de RMD waarschijnlijk nog in 2018 definitief kan worden voltrokken 
en het gegeven dat met een schikking er een einde wordt gemaakt aan een grote financiële on-
zekerheid, waren de belangrijkste argumenten voor een meerderheid van de AB leden om zich 
uit te spreken vóór het schikkingsvoorstel. Immers de uitkomst van een arbitrageproces is on-
gewis en zou kunnen leiden tot een veel grotere financiële claim dan het huidige bedrag van de 
schikking (tot maximaal het bedrag van de betwiste vordering van € 1,4 mln.). Daarnaast zijn er 
ook hoge arbitragekosten gemoeid met de afwikkeling van het geschil over de SBK gelden. Bij-
komend feit is dat met de schikking eveneens bestuurlijke rust in dit dossier wordt gecreëerd, 
hetgeen belangrijk is voor de kwaliteit van de bestuurlijke relaties met de OMWB. Wel werd er 
besloten dat de AB leden, alvorens er een besluit wordt genomen over de schikking, de gelegen-
heid zullen krijgen om hun colleges te raadplegen over de kwestie. 
 
Na het AB van 1 december 2017 hebben de directeuren van de OMWB en de RMD, overeen-
stemming bereikt over een concept vaststellingsovereenkomst. De procedurele afhandeling is 
dat in zowel het AB van de OMWB als in het AB van de RMD een besluit genomen dient te wor-
den over instemming met het schikkingsvoorstel zoals deze is vastgelegd in de concept-
vaststellingsovereenkomst. 
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Het AB van de OMWB heeft op 2 maart 2018 ingestemd met het schikkingsvoorstel onder de 
voorwaarde dat ook het AB van de RMD instemt met het schikkingsvoorstel.  
 
Het AB van de RMD heeft vervolgens op voorstel van het DB in haar vergadering van 16 maart 
2018 bij meerderheid van stemmen, met een stemverhouding van 6 voor en 2 tegen, besloten 
om een ‘voorgenomen besluit’ te nemen waarmee wordt ingestemd met een minnelijke schik-
king inzake het geschil tussen de RMD en OMWB over de toepassing van het SBK van maart 2013 
voor een bedrag van € 572.454 en gelet op de financiële implicaties (die reeds zijn verwerkt in de 
jaarrekening 2013-2016), de gemeenteraden in de gelegenheid te stellen om een zienswijze te 
geven op dat ’voorgenomen besluit’. 
 
Ter toelichting op de financiële implicaties dient er nota van te worden genomen dat voor het 

bedrag van de schikking van € 572.454, op aanwijzingen van de controlerend accountant, reeds 

een voorziening is opgenomen in de jaarrekening 2013-2016 (jaarschijf 2013). Dat betekent dat 

de ‘kosten van deze schikking’ reeds in het jaarresultaat 2013 zijn opgenomen. 

 


