
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Sinds de oprichting van de Omgevingsdienst Midden-West Brabant (OMWB) in 2013 
verschillen de besturen van de gemeenschappelijke regelingen Regionale Milieudienst 
(RMD) en OMWB van mening over de toepassing van het Sociaal Beleidskader (SBK) van 
maart 2013. In het bijzonder over de vraag of het SBK tot betalingsverplichtingen voor de 
RMD leidt, met betrekking tot de inkomensgarantie (van haar oud-medewerkers).
In 2016 is door het AB van de OMWB besloten om over het geschil een arbitrageprocedure 
te starten. De RMD heeft hiermee ingestemd.
Eind 2017 is het pand Bovendonk 27 verkocht. Door de RMD is in 2013 de geldlening die op 
het pand was afgesloten bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten overgenomen.
Nu het pand is verkocht kan de geldlening worden afgelost.

Beoogd effect
Oplossing geschil met OMWB en in de loop van 2018 tot liquidatie over te gaan van de 
RMD.

Argumenten
1.1 Hiermee wordt een arbitrageprocedure voorkomen.
In de afgelopen maanden is er bestuurlijk overleg geweest tussen de RMD en OMWB en dat 
overleg heeft er toe geleid dat beide partijen zich ingezet hebben voor een minnelijke 
schikking in casu een oplossing van het geschil. Hierdoor is geen arbitrageprocedure meer 
nodig.
Beide partijen hebben uitgesproken bereid te zijn om door middel van een zgn. vaststellings-
overeenkomst het geschil op te lossen.
Door in te stemmen met het schikkingsvoorstel kan een langslepende zaak worden 
afgesloten en ontstaat er duidelijkheid voor beide partijen.

2.1 Nu het pand Bovendonk 27 is verkocht kan de geldlening worden afgelost.
Bij de oprichting van de OMWB in 2013 is besloten tot liquidatie van de RMD. Omdat het 
pand Bovendonk 27 gedurende de afgelopen jaren niet kon worden verkocht was liquidatie 
niet mogelijk. Omdat het pand eind 2017 is verkocht kan de geldlening vervroegd worden 
afgelost. Met de vervroegde aflossing van de geldlening is een boete verschuldigd van € 
534.000 omdat de afgesloten geldlening in de loop van 2029 pas aflosbaar is.

3.1 De voorziening is hiervoor gevormd.
In de jaarrekening 2015 van de gemeente is een voorziening getroffen van € 450.000 voor 
de afwikkeling van de liquidatie van de RMD (w.o. schikkingsvoorstel SBK en boete 
vervroegde aflossing geldlening). Dit bedrag lijkt vooralsnog voldoende.

Kanttekeningen
Als niet wordt ingestemd met de voorstellen kan liquidatie van de RMD niet plaatsvinden.

Financiën
Schikkingsvoorstel SBK
Het door de OMWB aan de RMD in rekening gebrachte bedrag in het kader van de SBK over 
de periode 2013 t/m 2017 bedraagt € 1.431.135. Vanuit de OMWB is een voorstel gedaan 
om tegen betaling van 40% van de vordering t/m 2017, ofwel € 572.454, finale kwijting van 
de vordering aan de RMD te verlenen. Voor de gemeente Roosendaal resulteert dit in een 
bijdrage van € 153.626.
In de jaarstukken van de RMD is voor de SBK een voorziening getroffen van € 572.000. 
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Vervroegde aflossing geldlening RMD
Met de vervroegde aflossing is een boete gemoeid van € 534.000. Het Roosendaals aandeel 
hierin bedraagt € 142.775.
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Communicatie
Zodra de gemeenteraad de zienswijze heeft vastgesteld zal deze kenbaar worden gemaakt aan het 
algemeen bestuur van de RMD.

Bijlagen
1. Brief RMD;
2. Vastgestelde jaarrekeningen 2013-2016 RMD;
3. Vastgestelde aangepaste begroting 2018 RMD;
4. Voorgenomen besluit afkoop lening RMD;
5. Voorgenomen besluit minnelijke schikking met OMWB;
6. Concept vaststellingsovereenkomst OMWB en RMD.


