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Bij brief van 4 april jl. verzocht u ons de motie Ml, welke op 22 februari
2019 door Provinciale Staten is aangenomen, te agenderen voor ons
Algemeen Bestuur.
Op woensdag 3 juli jl. is het onderwerp Stemverhouding, zoals door u
verzocht, besproken in ons Algemeen Bestuur.
Wij kunnen u meedelen dat ons Algemeen Bestuur geen wijziging wil
aanbrengen in de bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
geldende stemverhouding.
De redenen hiervoor zijn:
De stemverhouding zoals in de motie wordt voorgesteld geldt bij de
OMWB reeds voor de jaarlijkse begroting, de begrotingswijzigingen en de
jaarrekening. Daarmee heeft de provincie de invloed zoals voorgesteld
op de belangrijkste instrumenten om sturing te geven aan en
verantwoording te vragen voor de bedrijfsvoering binnen de OMWB.
Krachtens het algemeen delegatiebesluit zijn veel bevoegdheden van het
algemeen bestuur overgedragen aan het dagelijks bestuur, waardoor
veel besluitvorming binnen het dagelijks bestuur plaatsvindt.
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Er is tot nu toe geen verschil van inzicht geweest tussen enerzijds de
provincie en anderzijds de gemeenten als het gaat om het bepalen en
vaststellen van de kaders voor de uitvoering van beleid. Die zijn steeds
in goed overleg en in overeenstemming met elkaar vastgesteld.
Het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling is een intensief
proces, omdat alle deelnemers een eventueel wijzigingsvoorstel expliciet
door hun gemeenteraad dienen goed te keuren. Wanneer bij één
deelnemer die goedkeuring wordt onthouden komt de wijziging niet tot
stand. Daarmee is de kans op het succesvol doorvoeren van een
dergelijke wijziging gering.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
namens deze
Evan Mourik
Directeur
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