Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Graag wil de CDA-Boekel-Venhorst gebruik maken van de mogelijkheid van het stellen van
vragen voorafgaand aan de Raadsvergadering van 30 maart 2017
Het CDA Boekel-Venhorst constateert dat een aantal Gemeenschappelijke Regelingen, als
gevolg van de fusie tussen gemeenten Veghel. St Oedenrode en Schijndel in de nieuw
gevormde gemeente Meijerijstad, moeten worden aangepast. Deze fusie heeft naast
bestuurlijke, ook financiële gevolgen, voor de betreffende samenwerkingsverbanden, maar
ook voor de aangesloten gemeenten.
1) Op welke termijnen worden van de diverse Gemeenschappelijke Regelingen de
definitieve overeenkomsten geëffectueerd ?
2) Op welke wijze en wanneer worden de aangesloten gemeenten ( tijdig) geïnformeerd
over de nieuwe ( wederzijdse) financiële verplichten t.a.v. de nieuwe
Gemeenschappelijke Regeling a.g.v. de gemeentelijke fusie Meijerijstad.
3) Wie dient bij de in- en/of uitredingsonderhandelingen tussen Meijerijstad en de GR’s
de belangen namens de andere aangesloten gemeenten ?
4) Welke financiële gevolgen heeft een mogelijke intreding dan wel uittreding van
Meiijerijstad ( dan wel gemeenten Veghel, St Oedenrode en/of Schijndel) vanaf 2017
e.v. voor de andere aangesloten gemeenten ? Kan dit per GR en in totaal inzichtelijk
worden gemaakt ?
Er zijn door de aangesloten gemeenten en de diverse GR’s regio Noord Oost Brabant
afspraken gemaakt over de procesgang van aanbieding van stukken. Daarin zijn ook
termijnen opgenomen, in het kader van een adoptieregeling, voor borging van een tijdige
aanlevering van advies m.b.t. nieuwe kader- of beleidsnota’s door een aangewezen
adoptiegemeente.
1) Kan inzichtelijk worden gemaakt bij welke GR’s , de Gemeente Boekel aangesloten
is, waarbij een adoptiegemeente is aangesteld en welke gemeenten dat betreffen.
1) Van welke GR’s moeten in 2017, de adoptieadviezen nog worden aangeleverd.
2) Wat is de verantwoordelijkheid van het college in deze procesgang, wanneer bij
nadering van de uiterste aanleverdatum adoptieadvies, een tijdige aanlevering van
het adoptieadvies aan de gemeenteraden, deze uiterste datum dreigt te worden
overschreden ?
Bij voorbaat dank voor de informatie en de beantwoording van de vragen.
Namens fractie CDA Boekel-Venhorst,
Maria van den Broek

