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uw kenmerk 

Hierbij informeren wij u dat het Algemeen Bestuur van de OMWB de ont

werpbegroting voor 2016 niet heeft vastgesteld. 

In de gemeenschappelijke regeling is namelijk bepaald, dat voor het vast

stellen van de begroting geldt, dat een meerderheid van de aanwezige 
leden van het algemeen bestuur instemt met de begroting, maar ook dat 
de voorstemmers tenminste de helft van de totale omzet in het voorgaan

de jaar vertegenwoordigen. 

De combinatie van enkele tegenstemmers en een aantal afwezigen tijdens 
de stemming zorgde er voor, dat die vereiste meerderheid van de omzet 
niet werd gehaald. 

De OMWB is nu niet meer in staat om voor 1 augustus 2015 een vastge

stelde begroting aan te leveren bij de toezichthouder, het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ministerie zal daarom in 
2016 een vorm van toezicht houden op de OMWB. 

Uit het overleg, dat inmiddels is gevoerd met het ministerie, blijkt dat het 
regime van toezicht licht zal zijn indien de begroting alsnog in de eerst

volgende vergadering van het algemeen bestuur, die gehouden wordt op 
23 september 2015, kan worden vastgesteld en de kaders in het meerja

renperspectief van de begroting passend zijn, conform de hiervoor gel

dende richtlijnen. 

Ter voorbereiding op de vergadering van 23 september 2015 voert de 
OMWB met elke deelnemer een gesprek om een toelichting te geven dan 
wel verbetervoorstellen te krijgen op de reeds eerder aangeboden ont

werpbegroting. Het (aangepaste) ontwerp zal opnieuw ter vaststelling 
worden aangeboden aan het algemeen bestuur. 

onderwerp 
Ontwerpbegroting 2016 

behandeld door 
J. Kruf 
013  20 60 100 

plaats I datum 
Tilburg, 2272015 

bij lage(n) 

Tevens berichten wij u dat het algemeen bestuur op 1 juli 2015 de jaarre

kening 2014 heeft vastgesteld en dat de accountant inmiddels een goed

keurende verklaring (inzake getrouwheid en rechtmatigheid) over de jaar

rekening van 2014 heeft verleend. Spoorlaan 181 
5038 CB Tilburg 

Postbus 75 
5000 AB Tilburg 

(013) 206 01 00 

info@omwb.nl 
www.omwb.nl 

U i t v o e r i n g s o r g a a n v a n g e m e e n t e n en de p r o v i n c i e N o o r d - B r a b a n t v o o r de l e e f o m g e v i n g . 



Wij vertrouwen er op u voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben 
dan kunt u alti jd contact opnemen met de heer Kruf, directielid Strategie en Bedrijfsvoe
ring van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. 

Hoogachtend, 
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant, 
Namens deze, 

ir. J.P. Kruf 
Directielid Strategie en Bedrijfsvoering 


