Gemeente Halderberge
t.a.v het college van Burgemeester & Wethouders
Parklaan 15
4730 AA OUDENBOSCH

Oudenbosch, 1 april 2015

Betreft: uw kenmerk 314533

Geacht college,

Hartelijk dank voor de beantwoording van onze artikel 38 vragen in het kader van de
regionale samenwerking op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH).
Omdat de beantwoording o.i. niet geheel strookt met ons beeld hierover hebben we graag
aanvullend antwoord op onderstaande vragen.
U stelt dat er op dit moment slechts sprake is van een verkenning in plaats van het reeds
aangegaan zijn van een samenwerkingsverband. Dit strookt niet met de besluitenlijst B&W
van 11 november 2014 waarin staat vermeld dat een regionale samenwerking is aangegaan.
Wij vragen ons dan ook af of de gegeven informatie wel de juiste is.
Wij verwijzen hierbij ook naar de Raadsinformatie-brief van het college van de gemeente
Roosendaal van 2 december 2014 (zie bijlage) waarin onderstaande informatie over dit
onderwerp wordt gegeven.
In deze brief staat letterlijk;
‘de colleges van de gemeenten Roosendaal, Etten Leur, Rucphen, Halderberge, Zundert en
Moerdijk hebben besloten het implementatietraject gezamenlijk voort te zetten en hebben
opdracht gegeven voor het opstellen van een bedrijfsplan’.
Deze zin en de rest van de inhoud van die brief duiden erop dat er in afwijking van uw brief
van 12 maart jl. al wel een besluit is genomen om een samenwerkingsorganisatie op te richten
c.q. voort te zetten in combinatie met een bedrijfsplan.
Kunt u ons hierover duidelijkheid verschaffen, en daarbij betrekken dat de wettelijke
landelijke kwaliteitscriteria van de baan zijn en niet de langer de colleges van Burgemeester
en Wethouders, maar de gemeenteraden, bevoegd gezag worden in dit kader?
Bent u hierbij als college dan niet op de stoel gaan zitten van de gemeenteraden?
Wij verzoeken u daarom dan ook opnieuw nader in te gaan op de vragen van onze fractie,
zoals gesteld in onze brief van 29 januari 2015.
De antwoorden die u ons in uw brief van 12 maart 2015 heeft gegeven duiden er telkens op
dat er sprake is van een verkenning. Gelet op voorgaande hebben wij de indruk dat de situatie
toch echt anders is.

Op onze vraag hoe de samenwerking verder inhoud wordt gegeven, of hier externe
begeleiding voor wordt ingehuurd en zo ja, wat dit gaat kosten en de terugverdientijd hiervan
is, geeft u aan dat deze kosten beperkt zijn. Dit is naar onze mening geen antwoord op de
gestelde vraag.
Wij verzoeken u dan ook dit antwoord concreet te maken, of de kosten beperkt zijn kunnen
we als fractie pas na beantwoording vaststellen.
Namens de fractie van Lokaal Halderberge zie ik de beantwoording van bovenstaande vragen
met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Met vriendelijke groet,
J.H.A. Mollen MMO
Fractie Lokaal Halderberge
Beukenlaan 3A
4731 CD Oudenbosch
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