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Op 12 december 2012 heeft de oprichting plaatsgevonden van de Gemeenschappelijke Regeling 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Dit samenwerkingsverband van de provincie Noord-

Brabant en 27 gemeenten heeft als doel om taken uit te voeren op het gebied van het omgevingsrecht en om als 

verlengstuk van het lokaal en provinciaal bestuur een bijdrage te leveren aan een leefbare en veilige werk- en 

leefomgeving. Vanaf 1 juni 2013 is de OMWB ook daadwerkelijk van start gegaan. 

 

 

Op 4 april 2014 is de concept ontwerpbegroting 2015 en de meerjarenraming 2015-2018 naar alle 

deelnemende partijen gestuurd. Eventuele zienswijzen moeten voor 7 juni 2014 worden ingediend. Voor de jaren 

2013 en 2014 heeft de gemeente Goirle een afspraak met de OMWB gemaakt. Als gevolg hiervan is de bijdrage 

voor het jaar 2013 en 2014 van de gemeente Goirle gedeeltelijk verlaagd. Ten tijde van het maken van deze 

afspraak heeft de OMWB de verwachting uitgesproken dat vanaf 2015, als gevolg van onder andere efficiënter 

werken, de bijdrage van de gemeente Goirle niet zal stijgen. Uit de ontwerpbegroting 2015 blijkt dat deze 

verwachting niet is gehaald. In plaats zal de gemeente Goirle vanaf 2015 meer geld kwijt zijn aan de OMWB. De 

oorzaak hiervan wordt niet in de begroting toegelicht. Deze begroting is niet in overeenstemming met eerdere 

verwachtingen en daarom kan niet worden ingestemd met deze ontwerp begroting.  

 

Het is niet meer mogelijk voor uw Raad om voor deze termijn de begroting te bespreken en eventuele 

zienswijzen naar voren te brengen. Vooruitlopend op de raadvergadering zal het standpunt van ons College 

alvast kenbaar worden gemaakt. Als bij de behandeling in de gemeenteraad van 8 juli a.s. afwijkende 

standpunten worden ingenomen bestaat altijd de mogelijkheid voor het lid van het algemeen bestuur om een 

dergelijk standpunt in te brengen in de eerst volgende vergadering van het algemeen bestuur. 

 

 

 


