
	  

	  

Motie	  	  

De	  raad	  van	  de	  gemeente	  Tilburg	  	  in	  vergadering	  bijeen	  op	  maandag	  30	  mei	  2016	  

Raadsbesluit:	  Raadsvoorstel	  Zienswijze	  Ontwerpbegrotingen	  2016	  en	  2017	  OMWB	  	  

Titel:	  OMWB	  op	  orde	  

	  

Constateert	  dat:	  

De	  OMWB	  onder	  financieel	  toezicht	  is	  gesteld	  van	  het	  Ministerie	  van	  BZK.	  

De	  Omgevingsdienst	  Midden	  en	  West	  Brabant	  een	  groot	  financieel	  tekort	  heeft	  gerealiseerd	  over	  de	  
jaren	  2014	  en	  2015.	  

De	  gemeente	  Tilburg	  voor	  bijna	  1,1	  miljoen	  (0,87	  mln	  incidenteel	  en	  0,22	  mln	  structureel)	  moet	  
bijpassen.	  

Er	  wordt	  gesteld	  dat	  de	  fabriek	  over	  het	  algemeen	  goed	  draait,	  maar	  het	  kantoor	  niet	  op	  orde	  is.	  

De	  voorzitter	  van	  het	  OMWB	  op	  23	  maart	  2016	  is	  teruggetreden	  als	  voorzitter	  van	  het	  Dagelijks	  
Bestuur.	  	  

De	  wethouder	  zitting	  neemt	  in	  het	  Dagelijks	  Bestuur	  van	  de	  OMWB	  en	  de	  portefeuille	  
personeelszaken	  heeft.	  	  	  

De	  bezuinigingsmaatregelen,	  verbetervoorstellen	  en	  de	  voorliggende	  zienswijzen	  voor	  een	  groot	  deel	  
betrekking	  hebben	  op	  de	  portefeuille	  personeelszaken.	  

	  

Overwegende	  dat:	  

Het	  raadvoorstel	  het	  college	  van	  B&W	  opdraagt	  onder	  voorwaarde	  in	  te	  stemmen	  met	  de	  
ontwerpbegrotingen	  en	  financiële	  kaders	  indien	  de	  zienswijze	  correct	  zijn	  verwerkt.	  

De	  financiële	  gevolgen	  voor	  Tilburg	  zelfs	  dan	  onzeker	  zijn	  omdat	  realistische,	  concrete	  voorstellen	  
voor	  de	  door	  te	  voeren	  interne	  bezuinigingen	  en	  transformatie	  	  van	  organisatie	  ontbreken.	  	  

Indien	  de	  zienswijzen	  niet	  1	  op	  1	  worden	  overgenomen	  door	  het	  bestuur	  van	  het	  OMWB,	  de	  
geloofwaardigheid	  van	  de	  portefeuillehouder	  personeelszaken	  ernstig	  in	  het	  geding	  raakt.	  	  	  

	  

Draagt	  het	  college	  op	  	  

Indien	  de	  zienswijzen	  niet	  1	  op	  1	  worden	  overgenomen	  door	  het	  bestuur	  van	  de	  OMWB,	  de	  positie	  in	  
het	  DB	  van	  de	  OMWB	  en	  portefeuille	  personeelszaken	  ter	  beschikking	  te	  stellen	  aan	  het	  college	  van	  
B&W.	  

En	  gaat	  over	  tot	  de	  orde	  van	  de	  dag.	  	  

Yusuf	  Celik	  

PvdA	  Tilburg	  


