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Raadsvergadering 31 maart 2015

Vorig jaar heet BALANS al haar grote zorgen naar voren gebracht.
Door de toenmalige porte#euillehouderwerd echt beterschap beloofd.

Als we de voorliggende kademota bekijken is het echter bij een belofte gebkven:
enkel woorden, géén daden!

De situatie is zelfs aanzienlijk verclechterd en bij meer raden in onze omgeving"is dit
niet ontgaan.

Het begint er op te lijken, dat het bestuur de Omgevingsdienst niet meer helemaal in
de hand heeft. Hiervoor kan het volgende worden aangevoerd:
- e€n interim - directeur is aangetrokken, ïyaarvoor de dekking nog moet

worden geregeld en een afvloeiingsregeling ís getroffen met de oud directeur.
Helaas is tot nu toe op onze tecfinische yragen hierover niet gereageerd.

- tijdeli.ikeenW0R-bestuurder/crganisatleadviseurisaangetrokken;
- 15 personeelsleden zijn tot op dit moment nog onvoldoende geertifieerd;
- op voorhand zijn reeds 15 inleenkrachten vcorde zgn. NB-wetgeving {grmne

wetten) aangetrokken, welke stelselherziening eerct in 2018 in werking treedt;
- voor 4 jaren (2014-2018) geldt een banen- en salarisgarantie, waarbij eerder

meerdere part$en kanttekeningen hebben geplaatst;
- de torenhoge ambities in relatie tot de ontwíkkeling van de agrifood-

sector ... . Op zich begrijpelrjk, maar primair dient "in eigen huis" de basis op
orde te zijn.

Bij de §0o/o budgetverhoging begroting 2015 heefi uw college zelf venneld:
"Noodzaak om nauwleiltend te volgen? ". Onze fractie vmagt zich af tot welke acties
dit Uwezijds heeft geleid.

Hae is de veftouding priis - l§,ualiteit van het geleverde rarerk en voldoet die aan de
landelijke criteria voor VïH-traken? Helaas onbreken tot op dit moment vergelijkende
cijfers van andere diensten alsook verslagen en rapportages van de CIDBN.
Derhalve is objectieve toetsing vsn de geleverde prestaties voor ons als raad
hierdoor niet mogelijk, waardoor wij onze controlerende taak niet kunnen uitoefenen.

Komend jaar wordt gestreefd naar het verlagen van de fumratie en het behalen van
efficiencywinst door uniforniteit en schaalvoordeel, waarbij naar onze mening een
spanningsveld opdoernt als gevolg van het bij de start van het OBDN gesloten
sociaal akkoord - 4 jaar salarisgarantie - met de aangetrokken medenrerkers.

Onze fractie wil daarom ook graag mer en breder gei'nfonneerd worden over het
reibn en zeilen van het bestuur en directie van de ODBN en hen vezoeken dit in
een openbare bijeenkomst uit de doeken te komen daen. Vraag: bent u bereid om
een dergelijke openbare biieenkomst te houden?
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Als gemeenteraad moeten wij er irnmers à;-r-"*at wij niet het gevoel krijgen,

,l dat wij buitenspel worden gezet. Het is aan de raad om er voor te zorgen, dat dà

I inwoners niet verder af kornen te staan, maar ook betrakken worden.

Vooralomdat vorig jaar beterschap werd belooÍd, kunnen we ons een verdere
escalatie niet pennitteren, dit in de wetenschap dat uiteindelijk de rekening bij de
deelnemende gemeenten op het bord komt.

Uit de conceptzienswijze blijkt, dat u zich enerzijds kunt vinden in de kadernota
"zoal§ nu is overlegd" en zich tegelijkertijd oak "afuraagË welke invloed deze
kademota heeft op de z$rare, nu bekende bezuinigingen". Wie het weet wat hiermee
wordt bedoeld mag het zeggen.

Voor onze fractie is de voorliggende Kadernota 2016 volstrekt onvoldoende concreet,
onduidelijk en vaaS, en bevat een aantal niet onderbouwde aannames. Bovendien
missen wij verslagen en rapportages.

Onze fractie kan derhalve nlet inetsmmen met de concept zienswijze en adviseert u
om niet in te stemmen met de voorliggende kademota 2016.

Fractie BALANS
Willy van Zuijlen


