
 
MOTIE         
(artikel 29 Reglement van Orde) 
 
Raadsvergadering dd.  10 maart   2016 
Agendapunt  Vreemd aan de orde  
Onderwerp  Motie financiële  situatie Omgevingsdienst Midden - en  

West-Brabant 
 
De raad van de gemeente Loon op Zand in vergadering bijeen d.d. 10 maart 2016; 
 
CONSTATERENDE DAT: 
 

• de gemeenteraad van Loon op Zand kennis heeft genomen van de zorgwekkende financiële 
positie van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); 

• de OMWB een negatief eigen vermogen heeft; 
• de OMWB aanvankelijk aangaf op een tekort van € 2,9 miljoen voor het jaar 2015 af te 

stevenen; 
• op de informatiebijeenkomst van 16 februari jl. dit tekort lijkt te zijn opgelopen tot 

tenminste € 3,4 miljoen; 
• dit tekort nog verder op kan lopen tot € 5 miljoen over het jaar 2015; 

 
OVERWEGENDE DAT: 
 

• naar verwachting structurele bijdragen en tarieven voor de OMWB zullen 
stijgen; 

• de informatiebijeenkomst op 16 februari jl. geen bevredigende oplossingsrichtingen heeft 
gegeven voor de problemen bij de OMWB. 

 
VERZOEKT HET COLLEGE: 
 

1. Al het nodige in het werk te stellen om het financieel risico voor de gemeente Loon op Zand, 
zowel incidenteel als structureel, zo veel als mogelijk te beperken. Hierbij na te gaan welke 
gemeenten niet hebben voldaan aan hun verplichtingen aan de OMWB en de rekeningen met 
deze gemeenten te verrekenen alvorens het tekort te verdelen over alle gemeenten en de 
provincie.  

2. Om tijdens de eerstvolgende zitting van de OMWB het vertrouwen in de voorzitter van het 
Dagelijks Bestuur op te zeggen en aan te sturen op zijn vertrek.  

3. Om al het nodige in het werk te stellen om tot een betere samenstelling te komen binnen het DB 
en AB. Hierbij dienen zowel kennis van inhoud, organisatie en financiën vertegenwoordigd te zijn 
in beide gremia. 

4. Deze motie toe te zenden aan de 27 deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant.  
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening: 
 
 
     
 CDA   Pro3        VVD    GemeenteBelangen          VOOR LOON  
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze motie werd in de raadsvergadering van 10 maart 2016  

aangenomen / verworpen  met  ____  stemmen vóór en  ____  stemmen tegen. 

 

 

 

                                Voorzitter                                                          Griffier 


