
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Statenfractie SP 
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Geachte heer Everling, 

 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5200 MC ’s-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 11 15 

www.brabant.nl 

IBAN NL86INGB0674560043 

 

 

Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

20 februari 2018 

Ons kenmerk 

C2221785/4315883  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

C.A.L. (Kees) van Daal 

Telefoon 

(073) 681 20 43 

Email 

cvdaal@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 3 februari 2018, ingekomen op 5 februari 2018, heeft u namens de 

SP fractie schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1.  Hoe beoordeelt GS de uitspraak van ODBN-directeur Lenssen over de 
Gemeenschappelijke regeling? 
Antwoord: Deze uitspraak strookt niet volledig met relevante passages uit de 

(statuten van de) Gemeenschappelijke Regeling ODBN. Directeur Lenssen lijkt te 

citeren uit artikel 29.4: 

“het Algemeen Bestuur kan besluiten de blijkens de jaarrekening behaalde 

negatieve resultaten geheel of ten dele  

• af te boeken van reserves, voor zover aanwezig 

• ten laste te brengen van de deelnemers naar rato van ieders afname in het 

jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft”.  

 

Van essentieel belang is daarnaast ook artikel 30.4: “wanneer het algemeen 
bestuur overeenkomstig het gestelde in artikel 29, lid 4 een besluit heeft 

genomen omtrent het bijdragen door de deelnemers in het nadelig 

exploitatiesaldo, wordt bij het bepalen van de bijdrage per deelnemer het 

uitgangspunt gehanteerd, dat de financiële gevolgen worden toebedeeld aan 

de deelnemers die dat aangaat”.   
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2. Blijft GS bij het standpunt dat het door gemeenten ontstane deel van het tekort 
(730.000 euro) niet bijgepast wordt door de provincie? Waarom wel of 
waarom niet? 
Antwoord: Ja. Artikel 30.4 uit de GR van de ODBN steunt GS in haar opvatting 

dat de provincie niet zal bijdragen aan een tekort dat aantoonbaar niet door de 

provincie is veroorzaakt. 

 

3. Welke actie is GS van plan te ondernemen om dit deel van het tekort, 
730.000 euro, bij de gemeenten te houden? 
Antwoord: De provincie zal haar standpunt over de oorsprong van de tekorten 

(te weten: de uitname van de Vvgb-middelen door een groot aantal deelnemers) 

nadrukkelijk  aan de orde stellen in het interview met het extern adviesbureau 

dat momenteel de financiële review uitvoert. Daarnaast rekent GS er op dat alle 

deelnemers van de ODBN de in de GR vastgelegde afspraken zullen 

respecteren. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 


