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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Op 19 juni jl. heeft u bij wijze van amendement besloten vooralsnog niet in te stemmen met de ontwerp begroting 2015
van de Omgevingsdienst Midden en West Brabant (OMWB).
Dit is door ons als zodanig ook schriftelijk meegedeeld aan de directie van de OMWB.
Ook een aantal andere gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in de OMWB had er voor gekozen vooralsnog
niet in te stemmen met die ontwerp begroting.
Op 4 juni jl. heeft in Tilburg een vergadering plaatsgevonden van het Algemeen Bestuur (AB) van de OMWB. Daarin is
ons college vertegenwoordigd door wethouder Van der Velden.
In deze vergadering heeft besluitvorming plaatsgevonden over voornoemde ontwerp begroting. Daarbij is door onze
vertegenwoordiger uw besluit nogmaals uitdrukkelijk onder de aandacht gebracht.
Duidelijk is dat het besluit van uw raad en de andere gemeenteraden een grote impact heeft gehad bij de OMWB.
Na uitvoerige beraadslaging heeft het AB, met meerderheid van stemmen, gekozen voor een tussenoplossing door
middel van het instemmen met de primitieve begroting met daarbij de opdrachten zoals die onder meer in uw besluit van
19 juni jl. zijn opgenomen.
De definitieve begroting wordt in oktober a.s. aan u aangeboden.
In dit proces zijn we gezamenlijk opgetrokken met onze Brabantse Wal buurgemeente Woensdrecht.
Bij deze besluitvorming in het AB is ook van groot belang geweest het blijvend kunnen uitoefenen van invloed bij het
verdere proces. Immers, bij het niet goedkeuren van de begroting zou de OMWB onder toezicht van het Rijk komen. Dat
zou voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken zeer ongewenst zijn omdat de OMWB dan voor iedere
financiële uitgave of aangaan van verplichting vooraf goedkeuring moet verkrijgen van de toezichthouder. Dat zou de
bedrijfsvoering in hoge mate verstoren.
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