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Op 23 september heeft het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant vergaderd. 
Tijdens deze vergadering is een aantal belangrijke zaken aan de orde gekomen. In deze raadsinformatie wordt 
een korte terugkoppeling gegeven. 
 
Het algemeen bestuur heeft unaniem ingestemd met het actieplan Huis op Orde 2015-2017 en daarmee is de 
basis gelegd voor de verbetering van de OMWB. Dit is een verbetertraject om ervoor te zorgen dat de OMWB 
weer "in control" is en haar afspraken met de deelnemers waar kan maken. 
 
Het algemeen bestuur heeft daarnaast in een besloten gedeelte van de vergadering gesproken over de positie 
van de algemeen directeur. Het algemeen bestuur heeft op voorstel van het dagelijks bestuur uitgesproken dat 
er geen basis van vertrouwen meer is in de algemeen directeur. Het algemeen bestuur heeft dan ook besloten 
om het dienstverband met de algemeen directeur per 1 november 2015 te beëindigingen. De directeur zal met 
onmiddellijke ingang zijn functie neerleggen. Hiermee is ook de opdracht aan de heer Kruf, interim directeur 
Strategie en Bedrijfsvoering beëindigd.  
Er zal zo spoedig mogelijk een ad-interim algemeen directeur worden aangesteld. De heer Verschoor blijft als 
projectleider verantwoordelijk voor de uitvoering van het Actieplan Huis op orde 2015-2017. 
 
Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli bleek het niet mogelijk om de begroting van 2016 
goed te keuren (er was een meerderheid van stemmen maar deze meerderheid vertegenwoordigde niet ten 
minste de helft van de totale omzet in het voorgaande jaar). De mate waarin en de wijze waarop de zienswijzen 
waren verwerkt in een voorstel aan het dagelijks bestuur, was voor het dagelijks bestuur van onvoldoende 
kwaliteit om aan het algemeen bestuur in  het overleg van 23 september j.l. te vragen om de begroting alsnog 
vast te stellen. Er wordt momenteel bij de OMWB hard gewerkt om nog dit jaar een begroting 2016 ter 
vaststelling te kunnen aanbieden. Ook is reeds contact geweest met de toezichthouder (ministerie van BZK). Zij 
gaven aan dat de mate van preventief toezicht beperkt is wanneer de OMWB in staat is dit jaar de begroting 
2016 vast te stellen.  



Tot slot voldeed de financiële prognose van 2015 niet aan de gestelde eisen. Op dit moment wordt uitgegaan 
van een tekort voor 2015. Er wordt nog gewerkt aan het terug dringen van het tekort. Het is alleen wel voor 
uw Raad verstandig om in alvast rekening te houden met een mogelijk tekort. Er wordt nog een overleg met de 
financiële ambtenaren ingepland om de mate van risico, waarmee rekening gehouden moet worden, te 
overleggen. 
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