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Onderwerp

Schriftelijke vragen PVV over begroting Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB)

Datum

1 september 2015
Ons kenmerk

C2175321/3857618
Uw kenmerk
Contactpersoon

Geachte,

L.P.N. (Louis) de Gier
Telefoon

Bij brief van 23 juli 2015, ingekomen op 27 juli 2015, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.
Via de raadsinformatiebrief nummer 28 d.d. 15 juli van de gemeente Dongen
heeft de fractie kennis genomen van de werkelijke reden achter het niet
vaststellen van de begroting van de OMWB op 1 juli jl.

(073) 680 81 55
Email

ldgier@brabant.nl
Bijlage(n)

-

1. Kan het college aangeven waarom het niet duidelijk heeft gemaakt dat
een reglementaire reden ten grondslag lag aan het niet vaststellen van
de begroting 2016 van de OMWB?
Antwoord: De provincie heeft zienswijzen ingediend op de ontwerpbegroting
OMWB 2016. Deze waren van dien aard, dat verwacht kon worden dat de
provincie niet in zou stemmen met de ontwerpbegroting. In de AB-vergadering
op 1 juli jl. heeft de provincie tegen de begroting gestemd, een en ander in lijn
met de zienswijzen. Naast de provincie gingen ook enkele andere deelnemers
niet akkoord. Het effect hiervan is dat de begroting niet is vastgesteld.
Voor zover dat niet duidelijk is geweest, bij “gewone” besluiten van het
algemeen bestuur geldt dat deze worden aangenomen bij meerderheid van
stemmen. Bij financiële stukken geldt dat naast een meerderheid van stemmen
ook een meerderheid qua omzetverhoudingen akkoord moet gaan. Deze
reglementering geldt bij alle Brabantse omgevingsdiensten en is bij Provinciale
Staten bekend vanaf het moment tot toetreding tot de gemeenschappelijke
regelingen waarin dit is geregeld.

Bereikbaarheid met
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2. Was het college tijdens de PS-vergadering van 10 juli jl. hiervan al wel
op de hoogte? Zo nee, is het college dan met de PVV eens dat dit wel
zo had moeten zijn? Zo maakte de gemeente Dongen al op 8 juli
duidelijk wél op de hoogte te zijn.
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Antwoord: Ja, in het debat van 10 juli jl. is Gedeputeerde van den Hout
ingegaan op het niet vaststellen van de begroting van de OMWB. Hij stelde dat
de OMWB door het niet vaststellen van de begroting nu “onder curatele” stond.
In de AB-vergadering van 1 juli jl. heeft de Gedeputeerde zelfs expliciet
gewezen op de bepalingen uit artikel 12.3 van de gemeenschappelijke
regeling. Hierin staat dat niet alleen een meerderheid van stemmen akkoord
moet gaan, maar deze meerderheid tevens een meerderheid van de omzet dient
te vertegenwoordigen.

3. Is het college het met de PVV eens dat hier sprake is van onvolledig
informeren vanuit GS richting PS?
Antwoord: Nee, uit bovenstaande antwoorden moet worden geconcludeerd dat
hiervan geen sprake is.

4. Op de site van de OMWB is van de vergadering van 1 juli geen
verslag te vinden. Kan het college het verslag van deze vergadering
overleggen?
Antwoord: Het verslag van de AB-vergadering is nog niet vastgesteld door het
AB en daarom niet terug te vinden op de site van de OMWB. Na vaststelling
van het verslag kan dit beschikbaar worden gesteld.

5. Kan het college duidelijk maken welk standpunt door de provincie is
ingenomen tijdens deze vergadering?
Antwoord: De Gedeputeerde heeft het volgende statement gemaakt: “Uit de
reacties op de door de provincie ingebrachte zienswijzen leid ik af dat de
OMWB voornemens is om met de thema’s budgettaire neutraliteit,
inverdieneffecten en weerstandsvermogen zeer serieus aan de slag te gaan. Dat
waardeer ik zeer! Op dit moment kan ik met het aan mij verstrekte mandaat
door GS als mede-eigenaar van de OMWB niet akkoord gaan met deze
begroting. Hopelijk leidt dit in de toekomst tot andere meer positieve zienswijzen
vanuit de provincie.
Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om (als lid van het dagelijks
bestuur) er op te wijzen dat bij besluitvorming inzake de begroting artikel 12.3
van de gemeenschappelijke regeling van toepassing is; niet alleen een
meerderheid van stemmen moet akkoord gaan, maar deze meerderheid dient
tevens een meerderheid van de omzet te vertegenwoordigen”.
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6. Waarom heeft het college in de beantwoording van de technische
vragen aangegeven dat onduidelijkheden over de dekking van het
budget van € 1,5 miljoen voor de investeringsagenda de reden waren
voor het niet vaststellen van de begroting 2016, terwijl uit de
raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen blijkt dat het motief
hiervoor geheel anders was?
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Antwoord: De raadsinformatiebrief van de gemeente Dongen gaat niet in op de
kanttekeningen die de provincie heeft geplaatst bij de aangehaalde
investeringsagenda. De raadsinformatiebrief gaat in op het feit dat de begroting
niet is vastgesteld en de daarbij geldende wijze van besluitvorming op basis van
artikel 12.3 van de gemeenschappelijke regeling. Dit is niet het motief, maar de
procedure die leidt tot niet vaststelling van de begroting. De beantwoording van
het college op de technische vragen staat hier los van en blijft onverminderd van
toepassing.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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