Moties en toezeggingen

Motie M2
Uitvoerende directie

:

Van portefeuillehouder

:

Vergadering

:

Datum

:

NenM
Van den Hout
Provinciale Staten
10 juli 2015

Onderwerp

:

Motie M2

Omschrijving

:

Vast vs. Flex bij Vergunningverlening Nbwet

Corsanummer

Motie : M2
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 10 juli 2015,
constaterende dat:
- de omgevingsdienst Brabant Noord de provincie verzoekt extra middelen beschikbaar te
stellen om daarmee de achterstanden in de vergunningsverlening weg te werken
- de verwachting wordt uitgesproken dat het reëel is ervan uit te gaan dat de werkvoorraad
boven de reguliere basisvoorraad ook in 2016 nog inspanning zal vragen
- ondanks deze verwachte langdurige noodzaak tot structurele personele inzet de verhouding
vast vs. flexibele inhuur ruim 12fte tegenover ruim 15 fte bedraagt en daarmee duidelijk
doorslaat naar flexibele inhuur
- een vast contract medewerkers meer zekerheid biedt dan een inhuurconstructie
- flexibele inhuur normaliter altijd duurder is dan een vaste kracht
overwegende dat:
- er aan medewerkers meer zekerheid geboden kan worden en er tegelijkertijd naar
waarschijnlijkheid geld bespaard kan worden door meer mensen in vaste dienst te nemen
dragen Gedeputeerde Staten op om:
- de omgevingsdienst Brabant Noord te verzoeken te bezien of met vaste aanstelling van
personeel de kosten voor de omgevingsdienst en de kosten per uur voor de
opdrachtverlening door de provincie naar beneden kunnen

Motie M1
Uitvoerende directie

:

Van portefeuillehouder

:

Vergadering

:

Datum

:

NenM
Van den Hout
Provinciale Staten
10 juli 2015

Onderwerp

:

Motie M1

Omschrijving

:

Meer grip op omgevingsdiensten Provincie Noord-Brabant

Corsanummer

Motie : M1
Motie: Meer grip op omgevingsdiensten Provincie Noord-Brabant
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 10 juli, behandelend de zienswijze op
de ontwerpbegrotingen 2016 en meerjarenramingen 2017-2019 van de gemeenschappelijke
regelingen
omgevingsdiensten Midden-en West-Brabant en Zuidoost Brabant
Constaterende dat

•

Het Bestuursakkoord 2019 stelt: "Het functioneren van de omgevingsdiensten is een
voortdurend punt van zorg";
 een meerderheid van Provinciale Staten zich zorgen maakt over de kwaliteit en
bedrijfsvoering van de diensten, wier werk belangrijk is voor meerdere provinciale doelen op
het gebied van handhaving en kwaliteit van de vergunningverlening;
Overwegende dat
• Provinciale Staten de taak hebben om te controleren of het provinciale beleid, dus ook de
opdracht aan de Omgevingsdiensten, doelmatig en effectief wordt uitgevoerd;
• De omgevingsdiensten in de afgelopen jaren veel wisselingen kende in de directie;
• Het dossier van de omgevingsdiensten in hoge mate incident-gedreven is en een structurele
oplossing nodig is.
Verzoeken het college van GS om
met voorstellen te komen voor eind oktober 2015 die ervoor zorgen dat de kwaliteit wordt
gedefinieerd en de besturing verbetert;
de eventuele dilemma's aan te geven bij Provinciale Staten;

Toezegging programma’s ter verbetering kwaliteit van
medewerkers OD-en
Uitvoerende directie

:

Van portefeuillehouder

:

Vergadering

:

Datum

:

NenM
Van den Hout
Provinciale Staten
10 juli 2015

Onderwerp

:

Statenvoorstel 30/15

Omschrijving

:

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de
ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant (OMWB)

Corsanummer

Gedeputeerde Van den Hout zegt bij het voorstel van de OMWB het volgende toe:
 De omgevingsdiensten hebben programma’s om de kwaliteit van medewerkers te verbeteren
door middel van scholing, opleiding en individuele trajecten. Gedeputeerde zegt toe deze
programma’s aan de Staten te doen toekomen

Toezegging Preventief Toezicht
Uitvoerende directie

:

Van portefeuillehouder

:

Vergadering

:

Datum

:

NenM
Van den Hout
Provinciale Staten
10 juli 2015

Onderwerp

:

Statenvoorstel 30/15

Omschrijving

:

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2016 en de
ontwerpmeerjarenraming 2017-2019 van de
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Midden- en
West-Brabant (OMWB)

Corsanummer

Gedeputeerde Van den Hout zegt bij het voorstel van de OMWB het volgende toe:
 Er komt een schriftelijk antwoord op de vraag van mevrouw Roijackers (GroenLinks) over
preventief toezicht van de OMWB

