`s-Hertogenbosch, 12 oktober 2015

Vragen voor het vragenhalfuurtje Statenvergadering 16-10-2014

Aan de voorzitter van de Provinciale Staten,

Hierbij wil ik graag een onderwerp aanmelden voor het vragenhalfuurtje van de PS vergadering van
a.s. vrijdag 16 oktober 2015.
Het onderwerp betreft “ OMWB en het optreden van gedeputeerde Van den Hout”

Met vriendelijke groet,

Jan Heijman
Fractievoorzitter Lokaal Brabant

Tilburg, 15 oktober 2015

Bij het vorige vragenhalfuurtje hebben zowel Lokaal Brabant als PVV vragen gesteld over de
aanwezigheid van gedeputeerde Van der Hout bij vergaderingen van COVM in Gilze Rijen. De
gedeputeerde heeft toen beantwoord dat hij zelf er ook niet gelukkig mee was en dat dit opgelost
zou worden. .
Lokaal Brabant heeft echter nog een probleem aangereikt gekregen. Daarover hebben wij nu een
aantal vragen geformuleerd omdat wij ons wel beginnen af te vragen of de gedeputeerde wel goed
kan functioneren als er zoveel zaken tegelijk moeten gebeuren. En wij vragen ons af of wij hem niet
moeten helpen tot een portefeuille verlichting.
De situatie waar we nu vragen over stellen, heeft betrekking op de omgevingsdienst OMWB. Lokaal
Brabant heeft gemerkt dat niet iedereen in het veld tevreden is over het functioneren van de
omgevingsdiensten in het algemeen. Lokaal Brabant zal dan ook op korte termijn een voorstel doen
om het een en ander te bespreken op een van de binnenkort te houden Statendagen.
Onze vragen:
Vraag 1: Klopt het dat gedeputeerde v.d. Hout niet aanwezig was op de OMWB vergadering van 1
juli?
Op Brabant.nl, bij politiek en bestuur staat dat de provincie op 1 juli tegen de begroting heeft
gestemd. In het verslag van die bewuste vergadering van het OMWB staat nergens gemeld dat de
provincie tegen is en tegen wil stemmen.
Vraag 2; Kan de gedeputeerde dat verklaren?
In dit verslag van 1 juli van het OMWB is verder te lezen in de verslaggeving (in een extra noot) dat
achteraf pas bleek dat doordat er minder aanwezigen waren die 50% van de omzet
vertegenwoordigden de begroting niet op dat moment vastgesteld had mogen worden.
Vraag 3; Benadrukt deze noot niet de expliciete noodzaak van uw aanwezigheid bij vergaderingen?
Vraag 4; Is in september gesproken over de begroting in de vergadering en heeft u toen
tegengestemd?
Wij hebben de verslagen terug gelezen tot het begin van het ontstaan OMWB (eind 2013) en we
hebben gezien dat van de 13 keer de gedeputeerde Van der Hout slechts drie keer aanwezig is
geweest
Vraag 5;
a. Hoe verklaart de gedeputeerde deze zeer beperkte aanwezigheid?
b. Hoe is de invloed van de Provincie gewaarborgd bij het OMWB als er geen vertegenwoordiger is
bij de vergaderingen?
c. Als gedeputeerde bent U vice –voorzitter en een ervaringsdeskundige (u geeft dat zelf aan op
een van de vergaderingen waar u wel aanwezig was). Is uw aanwezigheid dan niet een prioriteit
omdat in die vergaderingen veel bestuurlijk met elkaar wordt afgestemd en beleid wordt
afgetikt en u de ervaringen in kan brengen van de twee andere diensten?
d. Als het geen prioriteit heeft, waarom wilt u dan vice voorzitter zijn van een dergelijke
organisatie? Met andere woorden, hoe belangrijk vindt u het OMWB?

