25 februari 2016
Geachte voorzitter,
Op dinsdag 16 februari 2016 vond een informatiebijeenkomst over de OMWB plaats in
Etten-Leur, gevolgd door een werkbijeenkomst van het bestuur op woensdag 17 februari.
Op 9 maart wordt de concept-begroting OMWB besproken door het DB, die vervolgens voor
15 maart naar het ministerie van BZK moet worden gezonden. Gelet op deze tijdspanne en
de diverse discussies in gemeenteraden in Noord-Brabant de laatste week menen wij dat er
sprake is van een actueel, urgent onderwerp, waarover wij vragen hebben die nog niet
gesteld zijn door andere fracties.
In verband daarmee hebben wij de volgende vragen in het vragenuurtje van de PS
vergadering op 26 februari 2016 aan de gedeputeerde:
- Kan de gedeputeerde uitleggen waarom hij en een aantal andere DB-leden niet aanwezig
waren bij de bijeenkomst in Etten-Leur?
- Kan de gedeputeerde aangeven wat nu het exacte bedrag is dat momenteel als tekort op
de begroting van de omwb staat? Hoe is dat bedrag opgebouwd? Moeten we er, zoals het
verhaal de ronde doet, rekening mee houden dat het tekort nog verder op gaat lopen? Zoja,
tot welk bedrag?
- Kan de gedeputeerde vertellen welke creatieve oplossingen er bedacht zijn tijdens de
werkbijeenkomst met bestuurders van de OMWB, en over welk bedrag van het tekort het
dan gaat?
- Tijdens de presentatie is aangegeven dat er 9 maart een conceptbegroting aan het DB
wordt gepresenteerd. Is dit nog steeds juist? Verwacht de gedeputeerde dat hij en zijn
collega’s hier een meerjarig sluitende begroting kunnen presenteren? Waarop baseert hij
dat?
- Hoe kijkt de gedeputeerde naar de behandeling van dit onderwerp afgelopen dagen in de
diverse gemeenteraden in west Brabant?
- Wat zijn volgens de gedeputeerde de (juridische) gevolgen van een eventueel ontslag van
het DB op dit moment?
- Is de gedeputeerde bereid om zich op dit moment maximaal in te spannen om de tekorten
die hij als bestuurder van de OMWB mede heeft gecreeerd op een acceptabele wijze aan te
zuiveren? Op welke wijze gaan wij daar iets van merken?
- Is de gedeputeerde, dan wel het college van GS, bereid om ondanks de geldende
stemverhouding zijn collegabestuurders actief en voor ons zichtbaar aan te spreken op het
nakomen van betalings- en werkoverdrachtsafspraken die in het verleden zijn gemaakt?
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