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Aanleiding:
Aan het begin van deze collegeperiode hebben wij als commissie economie een bijeenkomst
bijgewoond waarin wij zijn geïnformeerd door de directeur van de OMFL welk takenpakket
tot op dat moment door hen werd uitgevoerd. Er werd toen aangegeven dat dat de
ontwikkelingen binnen het toekomstige takenpakket afhankelijk zouden zijn van de nieuwe
economische visie.
Deze collegeperiode is er een start gemaakt met de ontwikkeling van de economische visie.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in de vaststelling van deze visie door PS.
Gedurende deze ontwikkeling is er door de VVD fractie verschillende malen gevraagd wat
het beeld van de gedeputeerde is van de ontwikkeling van het takenpakket van de OMFL.
Het takenpakket zou duidelijk worden als de economische visie tot uitvoering zou komen.
Inmiddels hebben wij kennis kunnen nemen van het jaarverslag van de OMFL over het jaar
2016. In dit jaarverslag lezen wij dat er voor de OMFL in dat jaar veel onduidelijk is
gebleven en gezien de beantwoording in diverse vergaderingen in 2017 blijft ook in 2018 en
verder?
Doel (Wat moet de bespreking opleveren?)
Wij, de VVD fractie, willen worden geïnformeerd wat het nieuwe takenpakket na
vaststelling van de economische visie wordt, is geworden en hoe de contacten hieromtrent
verlopen tussen de provincie als opdrachtgever en de OMFL als opdrachtnemer om deze
nieuwe taken in te bedden in de organisatie.
Inhoud
Vragen aan de andere fracties:
Zijn de andere fracties het met ons eens dat het takenpakket van de OMFL op zeer korte
termijn helder moet worden zowel voor PS als voor de OMFL zelf zodat PS zijn
controlerende taak vorm kan geven bij de uitvoering van de economische visie.
Vragen aan het College:
Het tijdpad van de implementatie van het takenpakket zichtbaar te maken aan PS.
* Bijgevoegde bijlagen behorend bij dit agendapunt:
1 jaarverslag OMFL

