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Financiële situatie OMWB

16 februari 2016
Ons kenmerk
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Uw kenmerk

Geachte heer Kuijken,

-Contactpersoon

Bij brief van 22 januari 2016, ingekomen op 25 januari 2016, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Wat is uw reactie op deze gebeurtenis?
Antwoord: Wij zijn het eens met het besluit van het ministerie van BZK om als
financieel toezichthouder de OMWB onder preventief toezicht te plaatsen. Wij
hadden het ingrijpen van het ministerie verwacht.

L.P.N. (Louis) de Gier
Telefoon

(073) 680 81 55
Email

ldgier@brabant.nl
Bijlage(n)

-

2. Verwacht u dat de eis van de minister enige verbetering zal brengen in de
financiële situatie van de OMWB?
Antwoord: Ja, wij verwachten dat de eis van de minister mede zal bijdragen aan
de verbetering van de financiële situatie van de OMWB. De (deels vernieuwde)
ambtelijke top van de OMWB is zich zeer bewust van de ernst van de situatie.
Zij zijn, ook zonder een ministeriële aanwijzing, zeer gemotiveerd om de
financiële situatie te verbeteren. De nodige voorbereidingen zijn in gang gezet
om de door de minister gestelde deadline te halen. Uiteindelijk zal het AB van
de OMWB waarin alle gemeenten en de provincie als eigenaren verenigd zijn
op voorstel van directie en DB een besluit moeten nemen over de begroting.

3. Waarin verschillen de eisen van de minister met uw inzet in het AB én DB van
de OMWB?
Antwoord: Wij staan volledig achter de eisen van de minister. De toezichthouder
legt de focus op een sluitende meerjarenbegroting; dat steunen wij. Voor de
provincie, als grootste deelnemer in de OMWB, is het van groot belang dat
tekorten die niet door de provincie veroorzaakt zijn, niet op de provincie worden
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afgewenteld.

Datum

16 februari 2016

4. Wat wordt uw beleidslijn bij de volgende AB- en DB-vergaderingen van de
OMWB?
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Antwoord: Voor zowel de DB als AB vergadering geldt dat de eisen van het
ministerie van BZK onverkort worden nagekomen. In de DB-vergaderingen zal
de focus vooral liggen op de zorgvuldigheid van het proces. Kernvragen hierbij
zijn: komen alle relevante thema’s bij het onderzoek naar de oorzaken van de
tekorten (de “oude hypotheken”) op tafel? Wordt het AB in positie gebracht om
een weloverwogen besluit te nemen?
In de AB-vergaderingen moet het provinciaal belang worden behartigd, dat de
provincie niet opdraait voor tekorten die aanwijsbaar door andere deelnemers
zijn veroorzaakt.

5. Blijft het actieplan Huis op orde 2015-2017 onveranderd van kracht?
Antwoord: Ja

6. Bent u bereid om Provinciale Staten gedurende het jaar 2016, met extra
aandacht, actief te informeren in geval er nieuwe ontwikkelingen zijn rond de
OMWB?
Antwoord: Ja, indien ontwikkelingen daar aanleiding toe geven zullen GS haar
verantwoordelijkheid nemen om uw Staten over dit onderwerp te informeren.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
voorzitter,

secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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