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Geachte heer, 

In de afgelopen oordeelsvormende vergaderingen van de gemeenteraad (11 januari en 3 
februari) is de financiële situatie van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst 
Midden- en West Brabant (OMWB) onderwerp van gesprek geweest. 
De situatie is ernstig en wij maken ons daar grote zorgen over. Het dagelijks bestuur van 
de OMWB acht het net als ons college van belang dat u nader wordt geïnformeerd en u 
wordt meegenomen in het proces om te komen tot een sluitende begroting 2016/2017. 

Op 16 februari jongstleden heeft u de door de OMWB georganiseerde bijeenkomst voor 
raadsleden en statenleden bijgewoond. Er zijn tijdens deze goed bezochte bijeenkomst 
door vele raads- en statenleden vragen gesteld. U heeft naar aanleiding daarvan op basis 
van artikel 40 een aantal vragen voor ons. Onderstaand treft u per vraag de beantwoording 
hiervan aan. 

1. Wat houdt het door Fons Naterop aangehaalde compromis in? 

Antwoord: 
De overdracht van de VVGB-taken van de provincie naar gemeenten is meerdere malen 
onderwerp van gesprek geweest in het Algemeen Bestuur(AB) van de OMWB. Met de 
overdracht van deze taken kregen gemeenten een extra bijdrage in het gemeentefonds. 
De gemeenten waren het niet eens in het 1 op1 doorzetten van deze middelen aan de 
OMWB (het provinciaal bestuur had deze taken volledig aan de OMWB overgedragen).. 
De reden hiervoor was dat de gemeenten vonden dat zij hun rol met een lager budget 
konden invullen dan de provincie. De beraadslaging van het Algemeen Bestuur leidde tot 
het instellen van een bestuurspanel. 
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Met het advies van dit bestuurspanel (zie bijgevoegde informatiebrief van 18 december 
2014) heeft het AB in ruime meerderheid ingestemd. Dit is het compromis waar de heer 
Naterop naar verwijst. Een drietal gemeenten kon zich niet vinden in dit advies en heeft 
zich hieraan niet gehouden. Het Dagelijks bestuur heeft vervolgens overeenkomstig de 
gemeenschappelijke regeling (artikel 33) het geschil voorgelegd aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken. De verwachting is dat de Minister binnenkort op het geschil zal 
reageren. 

2. Wat betekent dit voor de gemeente Steenbergen. Wordt er van onze gemeente 
verwacht dat wij bijdragen in de tekorten die specifiek zijn ontstaan door het niet 
doorstorten van de genoemde gemeenten? 

Antwoord 
Op dit moment is het voor ons nog niet bekend wat dit gaan betekenen. We zijn in 
afwachting van de reactie van de Minister en de vervolgstappen hieromtrent. 
Indien de 3 gemeenten in het gelijk worden gesteld zal er naar onze mening nadere 
besluitvorming moeten plaatsvinden over de consequenties hiervan. 

3. Zo ja, kunt u specificeren aangeven om welke bedragen het precies gaat en hoe denkt 
uw college dit te financieren? 

Antwoord 
Voor 2015 gaat het om respectievelijk C 62.049,00 (Etten-Leur), C 49.148,00 (Woudrichem) 
en C 100.752,00 (Halderberge). wat zij volgens het compromis moeten bijdragen (zie 
bijlage). Het is bij ons niet bekend of de drie gemeenten voor de WGB taken wel bereid 
zijn een andere bijdrage te betalen dan hierboven is vermeldt. 

Uw fractie is van mening dat de genoemde gelden door de in gebreke gebleven 
gemeenten alsnog overgemaakt moeten worden naar de OMWB. 

4. Deelt uw college deze mening? 

Antwoord 
In principe delen wij uw mening maar wij sluiten niet uit dan er omstandigheden 
kunnen zijn waarbij er sprake is van een onevenredige benadeling van gemeenten. 
Het is dan de vraag of de volledige bijdrage in alle redelijkheid kan worden gevraagd. 



5. Wat is uw college concreet van plan te gaan doen om deze gemeenten te bewegen 
alsnog aan hun verplichtingen te voldoen? 

Antwoord 
Wij vinden het jammer dat de spanningen in dit dossier zo hoog zijn opgelopen. Wij 
verwachten dat zowel het DB als het AB zijn rol zal oppakken. Indien dit tot gevolg 
heeft dat het geschil zal worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter zullen 
wij dit ondersteunen. 

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgeŗjaeester en wethouders van Steenbergen, 

Btaris, de burgemeester, 


