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1. Welk onderwerp/agendapunt wilt u aan de orde stellen?

De zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 en de wijziging op de begroting 2018 van de
Omgevingsdienst Brabant Noord
2. Wat is het doel van de themabijeenkomst?

Tijdens de PS-vergadering van 1 juni 2018 zijn de zienswijzen op de ontwerpbegrotingen van de OMWB
en ODZOB besproken. Tijdens dit debat werden heel veel technische vragen gesteld waar de gedeputeerde
geen antwoord op heeft gegeven omdat, naar zijn mening, niet de ontwerpbegroting maar de zienswijze
hierop onderwerp van debat was. Gevolg hiervan was dat, naar de mening van de griffie, oordeelsvorming
niet goed uit de verf is gekomen. Om herhaling hiervan te voorkomen stelt de griffie voor om het
statenvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2019 van de ODBN, voordat het ter besluitvorming in PS komt,
informatief te bespreken in een themabijeenkomst. De antwoorden die worden gegeven kunnen dan
meegenomen worden in de vergadering van PS waar de politiek-bestuurlijke afweging centraal staat.
Het doel van de themabijeenkomst is om PS te informeren over:
De inhoud van de ontwerpbegroting 2019 van de ODBN
Het statenvoorstel van GS over de zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de ODBN
De inhoud van wijziging van de begroting 2018 van de ODBN
Tijdens deze bijeenkomst wordt nadrukkelijk ingegaan op de ontwerpbegroting om zo duidelijkheid te geven
richting PS zodat bij de besluitvorming in PS er beter aan oordeelsvorming gedaan kan worden en minder
technische vragen gesteld hoeven te worden. Ook kan deze bijeenkomst helpen om een eventueel extra
zienswijze op de ontwerpbegroting te formuleren die aan de zienswijze kan worden toegevoegd.
3. Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?

Het agenderen van deze bijeenkomst op een statendag is gewenst omdat de woordvoerders natuur en
milieu dan allemaal in de gelegenheid zijn deze themabijeenkomst bij te wonen.
4. Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben? (Meerdere keuzes mogelijk)

☒ Informerend
☒Informatiebijeenkomst
☐Expertmeeting
☐Rondetafelgesprek
☐ Oordeelsvormend
☐ Informerend en oordeelsvormend
5. Eventueel: nadere (achtergrond)informatie gewenste bijeenkomst.

Het betreft een financieel technisch complex verhaal. Bovendien heeft de ODBN het afgelopen jaar
meermalen de aandacht op zich gevestigd gekregen als gevolg van haar financiële situatie. Om deze reden
is zorgvuldigheid gewenst en is een bijeenkomst van 90 minuten noodzakelijk.
De aanwezigheid van de gedeputeerde is niet noodzakelijk. Belangrijker is dat op ambtelijk niveau
toelichting gegeven kan worden op de ontwerpbegroting en dat vragen van de woordvoerders beantwoord
worden.
De planning van de ODBN is als volgt: op 7 september wordt de ontwerpbegroting vrijgegeven en op 20
november sluit de termijn voor het kenbaar maken van de zienswijzen.
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Dit betekent dat PS uiterlijk 26 oktober een besluit moeten nemen (9 november vindt, tenzij de PV anders
besluit, alleen besluitvorming plaats over de eigen provinciale begroting 2019).
Besluitvorming op 23 november is ook te laat omdat PS voor 15 november de eigen provinciale begroting
vastgesteld moet hebben. De begrotingen van de omgevingsdiensten (inclusief onze begrotingsbijdragen)
moeten voorafgaand vastgesteld zijn zodat deze ook goed in onze provinciale begroting zijn verwerkt.
Gelet op het beschikbaar komen van de ontwerpbegroting op 7 september (deze wordt zsm na 7 september
op de LIS geplaatst) is de planning van GS om op 25 september een besluit te nemen over de zienswijze.
Het statenvoorstel kan dan pas geagendeerd worden voor de procedurevergadering van 22 oktober 2018.
Indien de gebruikelijke procedures wordt gevolgd dan is besluitvorming in PS pas mogelijk op 23 november
(GS 25 september, PV 22 oktober, PS 23 november). Dit is, gelet op hetgeen hierboven aangegeven, te
laat.
 Gelet op bovenstaande planning adviseert de griffie om de themabijeenkomst te agenderen voor de
statendag van 28 september 2018.
 Daarnaast adviseert de griffie u het statenvoorstel zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 van de
ODBN te agenderen voor de statendag van 26 oktober 2018.

Documentnummer:

2/2

