
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motie van afkeuring tegen het College van GS van Noord-Brabant,   
 
mede-indieners:  
SP, GroenLinks, LB/BOF en ChristenUnie/SGP 
 
 
Provinciale Staten van Noord-Brabant 
in vergadering bijeen op 30 september 2005,  
 
 
in acht nemend de volgende feiten:  
 
A. dat op 24 mei jl. gedeputeerde Hoes tijdens een vergadering van de Commissie 
Moerdijkse Hoek het volgende heeft aangegeven: 

1. het afsprakenkader dat met staatssecretaris Van Gennip zou worden ondertekend op 
25 mei 2005 had eerst door de commissie Moerdijkse Hoek moeten worden ingezien,  

2. de reden om de afspraak tot ondertekening met staatsecretaris Van Gennip af te 
zeggen lag in de omstandigheid dat de Commissie Moerdijkse Hoek dit document 
nog niet had ontvangen, 

3. gedeputeerde Hoes de mening was toegedaan dat dit wel zou moeten gebeuren en 
4. gedeputeerde Hoes samen met de gemeente Moerdijk contact met de staatsecretaris 

hoopte op te nemen teneinde samen een nieuwe afspraak te maken; 
 
B. dat op 6 juli jl. de ondertekening van genoemd afsprakenkader heeft plaatsgevonden 
zonder dat de Commissie Moerdijkse Hoek, PS of het College van BenW van Moerdijk op de 
hoogte was van deze gebeurtenis, dit in tegenstelling tot hetgeen op 24 mei jl. tijdens de 
vergadering van de Commissie Moerdijkse Hoek was toegezegd; 
 
C. dat op 29 augustus jl. gedeputeerde Hoes heeft vermeld dat: 

1. reeds op 16 juni jl. contacten tussen Commissaris van de Koningin en de 
gedeputeerden Rüpp en Hoes met staatsecretaris Van Gennip hebben 
plaatsgevonden over een verplaatsing van de ondertekening van het bewuste 
afsprakenkader naar een tijdstip vóór de zomervakantie en  

2. op 5 juli jl. het voltallig College van GS het besluit heeft genomen om het 
afsprakenkader met staatsecretaris Van Gennip te ondertekenen op 6 juli jl.; 

 
D. dat in de periode tussen 16 juni en 6 juli jl. geen pogingen zijn ondernomen door het 
College van GS om de Commissie Moerdijkse Hoek, PS en/of het College van BenW van 
Moerdijk in te lichten over de naderende ondertekening en/of de inhoud van het 
afsprakenkader; 
 



E. dat hiermee bewust door het College van GS de beloften, gedaan op 24 mei aan de 
Commissie Moerdijkse Hoek geschonden werden; 
 
F. dat na een verzoek van de Commissie Moerdijkse Hoek in haar extra vergadering van 29 
augustus jl. om uitleg over de redenen van het schenden van deze belofte door het College 
van GS slechts is gereageerd door het College van GS per brief d.d. 13 september jl. met 
een bevestiging van het gebeurde in plaats van het aangeven van een mogelijk geldige 
reden of het aanbieden van excuses; 
 
gelet op het feit dat 
 
I. het College van GS haar beloften dient te houden en die alleen met opgave van 
zwaarwegende geldige redenen kan en mag verbreken; 
II. deze houding van het College van GS voorbij gaat aan de loyaliteit die door het College 
van GS aan PS en haar commissies moet worden betoond en 
III. het College van GS onvoldoende inzicht toont in de werkelijke dualistische 
gezagsverhouding tussen GS en PS, 
 
besluiten 
 
deze handelswijze van het College van GS af te keuren. 
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