
Motie Vreemd aan de orde van de dag inzake de Omgevingsdienst 

De gemeenteraad van Oisterwijk op 17 maart 2016 bijeen: 

Consta terende dat: 
- Algemeen Belang al op 6 januari aan het college zijn zorg uitsprak over de 

financiële positie van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB); 
- deze zorgen, gezien de bijeenkomst in Etten-Leur en recente berichten, terecht 

bleken; 
- de omgevingsdienst een negatief eigen vermogen heeft; 
- de bestuursrapportage van 12 november 2015 spreekt over een tekort van C 2,9 

miljoen voor het jaar 2015; 
- op de informatiebijeenkomst van 16 februari j l . dit tekort lijkt te zijn opgelopen 

tot tenminste C 3,4 miljoen; 
- dit tekort, volgens uitspraken van gedeputeerde 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. 

O v e r w e g e n d e dat: 
- afhankelijk van de toegepaste verdeelsleutel Oisterwijk +Į- C 40.000 zal moeten 

bijdragen van het tekort; 
- naar verwachting ook de structurele bijdragen en tarieven voor de OMWB zullen 

stijgen; 
- er diverse "oude hypotheken" zijn met de nodige financiële consequenties; 
- de werkconferentie op 17 februari j l . geen bevredigende oplossingsrichtingen 

heeft gegeven voor de problemen bij de OMWB. 

De raad draagt het col lege op: 
1. Al het nodige in het werk te stellen om het financieel risico voor de gemeente 

Oisterwijk, zowel incidenteel als structureel, zo veel als mogelijk te beperken. 
Hierbij eerst de "oude hypotheken" te verrekenen en de rekening hiervoor neer te 
leggen bij die gemeenten die de problemen hebben veroorzaakt, alvorens het 
financiële tekort over de deelnemers te verdelen. 

2. 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; 

3. Deze motie toe te zenden aan de 27 deelnemende gemeenten en de provincie Noord-

Brabant. 

Bijlagen: brief van AB van 6 jan. 2016 en antwoord College van 19 jan. 2016 
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Betreft vragen Omgevingsdienst ex art. 34 

Aan het college van B en W en de raad van Oisterwijk 
Postbus 10101 
5060 GA Oisterwijk 

Moergestel, 6-1-2016 

Geacht College en Raad, 

Het Brabants Dagblad van 22 december kopte "Omgevingsdienst flink in 
gebreke". Gemeenten klagen openlijk over de kosten en "Minister Ronald 
Plasterk plaatst omgevingsdienst Midden- en West- Brabant onder financieel 
toezicht" lazen we verder. Dat is nogal wat. 
Algemeen Belang heeft tijdens de betreffende raadsvergadering de vraag gesteld 
of we wel geld moeten willen steken in een organisatie die niet op orde is. Het 
college gaf aan dat dit laatste wel mee viel. De raad heeft toen besloten 3 jaar 
lang 150.000 euro extra beschikbaar te stellen voor toezicht op de veehouderijen 
en dat is veel geld. 

AB heeft daarom de volgende vragen: 
1. wat is de reactie van het college op bovenstaande krantenkoppen? 
2. hoe gaat het college controleren wat er daadwerkelijk met de huidige en de 

extra bijdragen gedaan wordt? 
3. moet de gemeente nu extra bijdragen om de Omgevingsdienst op orde te 

stellen? 
4. kort gezegd: hoe moet dit nu verder ? 

) 

Hoogachtend, 

R.C.M. Van de Ven 
Fractievoorzitter van Algemeen Belang 



Fractie Algemeen Belang 
t.a.v. de heer R.C.M. van de Ven 
Prinses Marijkestraat 12 
5061 TH OISTERWIJK 

Behandeld door Mare Hordijk 
Uw kenmerk 

afdeling Advies, Ondersteuning en Veiligheid 
Ons kenmerk GC16-00055 

bijlagen 

Datum 

Onderwerp Vragen omgevingsdienst ex art. 34 
19 januari 2016 

Geachte heer Van de Ven, 

Maar aanleiding van een krantenartikel in het Brabants Dagblad over de omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant (OMWB) van 22 december 2015 heeft u ons een aantal vragen 
gesteld. Hieronder geven wij een reactie op de door u gestelde vragen. 

De interne problemen binnen de OMWB met betrekking to t de bedrijfsvoering zijn bij ons 
bekend. De omgevingsdienst heeft in 2015 een plan van aanpak (Actieplan 'Huis op Orde') 
opgesteld met concrete verbetermaatregelen om in 2017 het 'huis op orde' te hebben. Wij 
hebben er vertrouwen in dat de omgevingsdienst dit na een valse start ook gaat lukken, maar 
zullen via onze afvaardiging in het algemeen bestuur de vinger aan de pols houden. 

Wij herkennen ons overigens niet in de kritiek in het krantenartikel over de kwaliteit van het 
werk dat door de OMWB wordt geleverd. Wij zijn van mening dat binnen de omgevingsdienst 
veel deskundige en gemotiveerde mensen werken en zijn over het algemeen zeer tevreden over 
de door hen geleverde producten. 

Op dit moment bevindt de organisatie zich echter in zwaar weer. Dat ontkennen wij niet en dit 
zal ook voor onze gemeente, als mede-eigenaar van de OMWB, negatieve financiële gevolgen 
hebben. De verliezen van de omgevingsdienst zullen immers door alle aangesloten partijen 
(naar evenredigheid) moeten worden gedragen. 

Voor wat betreft de begroting 2016 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) bepaald 
dat het dagelijks bestuur uiterli jk 15 maart 2016 een sluitende begroting moet opleveren. BZK 
gebruikt die om het verdere traject van het preventieve toezicht vorm te geven. Deze begroting 
mag afwijken van de begroting die het algemeen bestuur later vaststelt. 

Het algemeen bestuur heeft besloten de begroting 2016 te koppelen aan het proces van de 
begroting 2017. Eind maart krijgen de gemeenteraden en Provinciale Staten de 
conceptbegrotingen 2016 en 2017 toegezonden. Zij hebben dan de mogelijkheid zienswijzen 
voor beide in te dienen. Het algemeen bestuur zal volgens planning beide begrotingen (2016 en 



2017) op 13 juli 2016 definitief vaststellen. Op het moment dat de (concept) begroting 2016 
van de OMWB bekend is, leggen wij deze voor aan de raad met de bijbehorende (financiële) 
gevolgen voor onze gemeente. 

Het is overigens goed een onderscheid te maken tussen enerzijds de gemeente als mede
eigenaar van de OMWB (met vertegenwoordiging in het algemeen bestuur en met de 
bijbehorende financiële risico's) en anderzijds als afnemer van producten. Over de af te nemen 
producten worden ieder jaar afspraken gemaakt met de OMWB en deze worden vastgelegd in 
een werkprogramma. De stand van zaken van het programma wordt ieder kwartaal aan de hand 
van (gedetailleerde) voortgangsrapportages ambtelijk besproken mėt een vaste 
vertegenwoordiger van de omgevingsdienst. Eventueel kan dan bijsturing plaatsvinden. Op deze 
manier is verzekerd dat ook wordt geleverd waarvoor de gemeente betaalt. 

Met vriendelijke groet, 
het college 

Ineke Depmann 
secretaris 

Hans Janssen 
burgemeester 


