
       

       

 
MOTIE ACTUEEL 

 
Motie actueel (financiële) situatie OMWB 

 
De gemeenteraad van Tilburg op 7 maart 2016 bijeen:  
 
constaterende dat:  

 De gemeenteraad van Tilburg al op 18 mei 2015 haar 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 € 2,9 miljoen 
voor het jaar 2015; 

 Op de informatiebijeenkomst van 16 februari jl. Dit tekort lijkt te zijn opgelopen tot tenminste 
€ 3,4 miljoen; 

 Dit tekort, volgens uitspraken van gedupteerde Van den Hout, nog verder op kan lopen tot 
€ 5 miljoen over het jaar 2015; 

 Niet alle gemeenten hun VVGB gelden hebben overgeheveld naar de OMWB. 
 
Overwegende dat: 

 Afhankelijk van de toegepaste verdeelsleutel, zie bestuursrapportage 19 november 2015, 
moet de gemeente Tilburg rekening houden met een bijdrage van het tekort van tenminste 
€ 320.000,-; 

 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 jl. geen bevredigende oplossingsrichtingen heeft 

gegeven voor de problemen bij de OMWB. 
 
De raad draagt het college op: 

1. Al het nodige het werk te stellen om het financieel risico voor de gemeente Tilburg, 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 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.  
 

CDA: Joost van Puijenbroek    
D66: Anneke Dunning     
SP: Ron Antens 
LST: Cees van Dijk 
VVD: Naomi de Kort 
PvdA:  Yusuf Celik  
GroenLinks: Joris Bengevoord 
VSP: Yunus Balkaya 
Lokaal Tilburg: Frans van Aerle 

http://www.raadtilburg.nl/partijen/partij/pvda/327/yusuf_celik
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