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Motie vreemd aan de orde van de dag 
(financiële) situatie OMWB 

De raad van de gemeente Hilvarenbeek, 

in vergadering bijeen op 17 maart 2016, 

constaterende dat: 
» de gemeenteraad van Hilvarenbeek al verschillende malen zijn zorgen heeft geuit 

over de financiële positie van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 

« deze zorgen, gezien recente berichten, terecht bleken; 

» de Omgevingsdienst een negatief eigen vermogen heeft; 

« de bestuursrapportage van 19 november 2015 spreekt over een tekort van C 2,9 

miljoen voor het jaar 2015; 

» op de informatiebijeenkomst van 16 februari j l . bleek dat het tekort is opgelopen 

tot ten minste C 3,4 miljoen; 

« dit tekort, volgens uitspraken van gedupeerde Van den Hout, nog verder op kan 

lopen tot C 5 miljoen over het jaar 2015; 

» niet alle gemeenten hun VVGB gelden hebben overgeheveld naar de OMWB; 

» er gemeenten zijn die minder werk inbrengen dan zij in aanloop naar de 

oprichting van de OMWB hebben aangegeven; 

» het Dagelijks Bestuur van de OMWB een sluitend meerjarenperspectief heeft 

vastgesteld dat op 23 maart wordt besproken in het Algemeen Bestuur; 

overwegende dat: 
* afhankelijk van de toegepaste verdeelsleutel, zie RIB 2016-01, moet de gemeente 

Hilvarenbeek rekening hóuden met een bijdrage van het tekort van tenminste 

deelnemers en klanten; 

» het wenselijk is dat de OMWB een stabiele organisatie wordt, waarbij negatieve 

financiële Verrassingen' tot een minimum worden beperkt; 

C 50.000,-; 

er tevredenheid is over de serviceverlening van de OMWB bij de meeste 
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roept het college op: 
1. al het nodige in het werk te stellen om het financieel risico voor de gemeente 

Hilvarenbeek, zowel incidenteel als structureel, zo veel als mogelijk te beperken; 

2. in het algemeen bestuur aan te sturen op zekerheid en stabiliteit van de OMWB, 

zodat de OMWB op korte termijn uitgroeit tot een toekomstbestendige organisatie 

met een toegevoegde waarde voor zowel de provincie als de deelnemende 

gemeenten; 

3. hierbij bezuinigingen binnen de OMWB door te voeren en 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; 

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. 

Gemeenschapslijst- HOI werkt VVD CDA VVD CDA mee 

O— 
C.J.W.A. van Hoof G. Boers T. Holleman C. Veraa 
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