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Motie M1 stemverhoudingen in Algemene Besturen omgevingsdiensten

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Reacties besturen van de omgevingsdiensten op de motie M1
Aanleiding
In de vergadering van 22 februari 2019 hebben Provinciale Staten een motie
aangenomen om zo snel mogelijk de stemverhouding te agenderen in de
vergaderingen van het Algemeen Bestuur van iedere Brabantse
omgevingsdienst. Doel is dat er uiterlijk 1 januari 2020 een voorstel bij alle
deelnemers ligt om de gemeenschappelijke regelingen van de drie
omgevingsdiensten zo te wijzigen, dat de huidige stemverhouding wordt
aangepast naar een verhouding die recht doet aan de financiële inbreng van
elke deelnemer. Op 4 april jl. is aan de omgevingsdiensten het verzoek gericht
de motie te agenderen.
Bevoegdheid
De besturen van de omgevingsdiensten zijn bevoegd een voorstel te doen aan
de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling om de regeling te wijzigen.
De wijziging van een gemeenschappelijke regeling behoeft de instemming van
de Raden van alle deelnemers en Provinciale Staten.
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De drie Algemene Besturen van de omgevingsdiensten hebben geoordeeld geen
wijzigingen te willen aanbrengen in de geldende stemverhoudingen. GS stellen
vast dat met de gewogen stemverhouding bij de jaarlijkse begroting, de
begrotingswijzigingen en de jaarrekening, de in de motie gevraagde invloed –
op de belangrijkste instrumenten om sturing te geven en verantwoording te
vragen – voldoende is geborgd.
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Consequenties
Veel bevoegdheden van het Algemeen Bestuur zijn overgedragen aan het
Dagelijks Bestuur waar veel besluitvorming plaatsvindt. De provincie zetelt in
deze besturen van de omgevingsdiensten. Voor de wijziging van de
gemeenschappelijke regeling is instemming vereist van alle deelnemers. Een
wijziging is pas aan de orde als alle deelnemers eensluidend besluiten.
Daarmee is de kans op het succesvol doorvoeren van een wijziging gering.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Communicatie
Geen actieve communicatie
Vervolg
Samengevat zien de Algemene Besturen inhoudelijk geen aanleiding om de
stemverhoudingen te wijzigen. Tevens zijn de gevoelens in de besturen
opgehaald dat instemming van alle deelnemers, en daarmee effectuering van
een wijziging, niet haalbaar is.
GS stellen vast dat verder initiatief om de stemverhoudingen te wijzigen niet
zinvol is. De invloed is in de praktijk groot genoeg. GS geven zeer actief
invulling aan de positie in de DB’s en AB’s. Verder doorzetten op dit punt werkt
eerder contraproductief. Er is algemene erkenning voor de bijzondere positie
van de provincie. GS dienen op gezag en overtuigingskracht de invloed verder
vorm te geven.
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Bijlagen
Brief Dagelijks Bestuur ODBN (4526983)
Brief Dagelijks Bestuur ODZOB (4573224)
Brief Dagelijks Bestuur OMWB (4565152)
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: mevrouw M.J. van den Dries, (073) 680 83 33,
mvddries@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer L.P.N. de Gier, (073) 680 81 55, ldgier@brabant.nl.
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