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Memo

Geachte leden van de Raad,

Bijgevoegd is de brief van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur van de
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant. De brief bevat informatíe over de voortgang van
het actieplan Huis op Orde.

Met vriendelijke groeten,

(-

ïoine Theunís
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Aan de leden van het algemeen bestuur van de
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Geachte heer, mevrouw,

Gisterochtend vergaderde het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst
Midden- en West-Brabant. In die vergadering behandelde het AB enkele majeure
onderwerpen, waarover wij u door middel van deze brief willen informeren.

Het algemeen bestuur heeft unaniem ingestemd met het actieplan Huis op Orde

2015 - 2017 en daarmee de basis gelegd voor de verbetering van de OMWB in

de eerste fase. Het verheugt ons dat er na een intens¡et traiect, waarbij velen
van u een actieve en gewaardeerde bijdrage hebben geleverd, nu een
verbeterplan ligt. Daarmee gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat we alle
maatregelen nemen die ertoe leiden dat de OMWB " in control" is en haar

afspraken met de deelnemers waar kan maken. Wij danken u voor de
ondersteuning die u aan dit plan gegeven hebt en voor uw bijdrage aan de
totstandkoming en inhoud ervan. Als bijlage bij deze brief treft u een exemplaar
van het actieplan aan.

Daarnaast heeft het algemeen bestuur zich, in een besloten gedeelte van de

vergadering, uitvoerig gebogen over de positie van de algemeen dlrecteur' Het

algemeen bestuur heeft op voorstel van het dagelijks bestuur uitgesproken dat
er geen basis van vertrouwen meer is in de algemeen directeur' Het algemeen
bestuur heeft dan ook besloten het dienstverband met de algemeen directeur
per 1 november 2015 te betiindigen. Tot aan de datum van ontslag heeft de

algemeen directeur buitengewoon verlof. Het communicatiebericht treft u als

bijlage bij deze brief aan,

Teneinde de OMWB in deze cruciale fase in het juiste spoor te houden, heeft het
algemeen bestuur het dagelijks bestuur het mandaat gegeven om de vacant
geworden positie van algemeen directeur zo snel als mogelijk ad-inLerim in te
vullen. De heer Verschoor blijft als projectleider verantwoordelijk voor de

uitvoering van het åct¡eplan Huis op Orde 2015 - 2017.

Ook heeft het dagelijks bestuur het algemeen bestuur geinformeerd over de

voortgang van de totstandkoming van de financiële stukken, de begroting 2016
en de financiële prognose 2015 in het bijzonder, De ontwerpbegroting 2016 was

al agendapunt tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli jl.
Toen stemde een meerderheid van het algemeen bestuur na hoofdelijke
stemming voor de begroting 2016. Aan een ander criterium dat voor de

vaststelling van de begroting vereist is, werd echter niet voldaan.
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Artikel l2 van de gemeenschappelijke regeling bepaalt namelíjk dat niet alleen een
meerderheid van de aanwezige leden in moet stemmen met het voorstel, maar ook dat die
meerderheid tenminste de helft van de totale omzet in het voorgaande jaar d¡ent te
verlegenwoordigen. Daar was, met de aanwezige voor-slemmers/ toen geen sprake van. In
onze þrief van I juli 2015 hebben wij u hier al over gelnformeerd.

Afgetopen maanden hebben medewerkers van de OMWB de verschillende deelnemers
bezocht en is doorgepraat over de zienswijzen die eerder waren ingediend, omdat uit de
behandeling van de ontwerpbegroting op 1 juli jl. ook bleek, dat de ingediende zienswijzen
onvoldoende waren beantwoord. De mate waarin en de wijze waarop die zienswijzen waren
verwerkt in een voorstel aan het dagelijks bestuur, was voor het dagelijks bestuur van
onvoldoende kwaliteit om gisterochtend een besluit van het algemeen bestuur te vragen om
de begroting 2016 alsnog vast te stellen. Er wordt momenteel hard door ons gewerkt aan het
herstellen van die hiaten om u nog dit jaarde begroting 2016 tervaststelling aan te kunnen
bieden.
Ook hebben we over deze situatie contact gehad met de toezichthouder (ministerie van
BZK)' Zii gaven aan dat de mate van preventief toezicht beperkt is wanneer de OMWB in
staat is nog dit jaar de begroting 2016 vast te stellen.

Daarnaast voldeed ook de financiële prognose voor 2015 nog n¡et aan de eisen die wij
daaraan stellen. Ook daar wordt op d¡t moment aan gewerkt teneinde u zo snel mogelijk
daarover te informeren. De versies die het dagelijks bestuur gezien heeft, geven een tekort
voor 2015 weer. Uiteraard werken wij eraan dat tekort terug te dringen, maar het lijkt ons
wijs wanneer u, bijvoorbeeld in de risicoparagraaf van uw begroting, rekening houdt met een
mogelijk tekort. Via de werkgroep vän financiële ambtenaren zullen wij met u overleggen
over de mate van risico waar u rekening mee moet houden.

Het dagelijks bestuur kijkt terug op een bewogen vergadering, een weerslag van een
bewogen periode. Wij zijn er n¡et gelukkig mee u ten aanzien van de inhoud en
totstandkoming van de financiële stukken niet anders te kunnen berichten, maar hebben
vertrouwen in de met het actieplan Huis op Orde ingeslagen weg. tn dat actieplan leest u dat
we als OMWB naast " leveren, leveren, leveren" ook de verbinding met de deelnemers willen
herstellen door open en lransparante communicatie. Wij zijn in dat kader benieuwd of deze
brief aan uw informatiebehoefte voldoet en vernemen eventuele feedback daarop graag v¡a
[,goorden@onwþ_.n I .

Gelet op de betrokkenheid van de gemeenteraden/provinciale staten hebben wij een afschrift
van deze brief met bijlagen verzonden aan de griffies.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst M en West-Brabant,

de voorzitter,de (plv.),
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