Van: Rian Swinkels <Rian.Swinkels@grave.nl>
Verzonden: maandag 25 februari 2019 12:53
Aan: STATENGRIFFIE <STATENGRIFFIE@brabant.nl>
Onderwerp: BS betreft motie gemeenteraad Grave ter kennisname Provinciale Staten
Beste griffie,
Op 19 februari jl. heeft de gemeenteraad van Grave een motie aangenomen met betrekking tot de
Kadernota van de ODBN. De raad verzoekt o.a. deze motie ter kennisneming voor te leggen aan de
raden van de bij de ODBN betrokken gemeenten en Provinciale Staten van Noord-Brabant.
Daarom ontvangt u bijgaand deze motie met het verzoek deze ter kennis te brengen aan Provinciale
Staten.

Met vriendelijke groet,

gemeente
Grave
Rian Swinkels
Griffier
0486 - 47 72 06
06 - 23 60 92 50
rian.swinkels@grave.nl
Arnoud van Gelderweg 71, Postbus 7 5360 AA Grave
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Raadsvergadering

12 februari 2019

Agendapunt

21: Kadernota ODBN

Titel motie

Kostenreductie en onderzoek RKC

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 12 februari 2019,
Gehoord de beraadslaging;
Overwegende dat:

-

De ODBN al eerder gevraagd is om met een vergelijking te komen van het gehanteerd tarief met
ander omgevingsdiensten, maar hier geen gehoor aan heeft gegeven. Gepubliceerde cijfers van
andere omgevingsdiensten de indruk geven dat de tarieven die ODBN in rekening brengt, gemiddeld
100Zo hoger liggen dan het gemiddelde.

-

In de kadernota wordt gesteld dat er met kostendekkende tarieven gewerkt wordt. Dit alleen maar te
danken is aan een forse verhoging van het tarief.

-

Er in de kadernota geen enkele ambitie is opgenomen om het kostenniveau te verlagen om
structureel tot een lager uurtarief te komen.

-

De directie van ODBN, mede door de invoering van de Omgevingswet, tijdens een regionale
bijeenkomst op het gemeentehuis van Oss, heeft aangegeven dat de organisatie staat voor de
transformatie naar een autoriteit.

-

Het wenselijk is dat de Rekenkamercommissie Land van Cuijk, dan wel de gezamenlijke
rekenkamercommissies van de overige gemeenten en de provincie Noord-Brabant, mede in het kader
van 'meer grip op gemeenschappelijke regelingen', onderzoek doet naar de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van de ODBN (als organisatie) en van de door de omgevingsdienst uitgevoerde
taken, alsmede naar de wijze waarop de informatievoorziening en de financiële sturing en
verantwoording plaatsvinden.

gemeente
Grave
Verzoekt het college:

1

In de Kadernota van de ODBN een paragraaf op te laten nemen waarin wordt uitgewerkt hoe de
ODBN een kostenreductie van meer dan 100Zo gaat realiseren en daarmee haar kostenstructuur in lijn
brengt met andere omgevingsdiensten;

2

Zich hard te maken voor een, door de gemeenten binnen en buiten het Land van Cuijk, gedragen
onderzoek van de (gezamenlijke) Rekenkamercommissie(s) naar de doelmatigheid en de
doeltreffendheid van de ODBN (als organisatie) en van de door de omgevingsdienst uitgevoerde
taken, alsmede naar de wijze waarop de informatievoorziening en de financiële sturing en
verantwoording plaatsvinden;

3

Deze motie ter kennisneming voor te leggen aan de raden van de bij de ODBN betrokken gemeenten
en Provinciale Staten van Noord-Brabant.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:
Namens de fractie LPG

Namens de fractie CDA

Namens de fractie LLVCG

A. Bannink

A. van Megen

H. Bongers

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 19 februari 2019 (vervolg geschorste vergadering 12
februari 2019).
Stemverhouding:
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