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Aan de gemeenteraad en het college van B&W
Aan Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten

Datum
2 december 2020

Ons kenmerk

Telefoonnummer
088-7430 000

Contactpersoon
Merijn Broeders

Bijlage(n)
Kadernota 2022

Uw kenmerk

Registratienummer

Onderwerp
Kadernota 2022

Geachte bestuurder,
Continu meebewegen; dat vraagt de samenleving van ons als overheid. Van u en van ons. Dat is ook
nodig, want de leefomgeving is meer dan ooit in beweging. Deze Kadernota vormt het eerste
piketpaaltje in het begrotingsjaar en vat de verwachtingen samen die we hebben voor 2022. In het
jaar 2020 schrijven we de Kadernota 2022 en dit jaar maakt meer dan eens duidelijk dat we niet alles
kunnen voorspellen. Met de bril van 2022 ramen we zo goed als dat kan de ontwikkelingen die voor
ons en voor u van belang zijn. Dit doen we vooral op inhoud en waar dat mogelijk is brengen we de
financiële gevolgen in kaart.
Vanuit de Kadernota werken we samen met u verder aan het begrotingsjaar 2022: via de Begroting
concretiseren we de Kadernota voor u als eigenaar; via de werkprogramma’s en de provinciale
opdracht ramen we concreet onze inzet voor u als opdrachtgever. We gaan dus samen op pad om
onze kerntaken zo goed mogelijk in te zetten en daarover ook verantwoording af te leggen.
In de bijlage vindt u de concept Kadernota 2022 van de Omgevingsdienst Brabant Noord. Uw raad of
Staten kunnen op deze Kadernota reageren. Uw reactie draagt bij aan een goede en gedragen koers
voor de Omgevingsdienst Brabant Noord. Graag ontvangen wij uw reactie zo spoedig mogelijk, maar
graag voor 4 maart 2021.

Tijdens de reactietermijn zullen we in de vergadering van het Algemeen Bestuur de Kadernota
toelichten en is er ruimte voor vragen. Ook als uw raad behoefte heeft aan een toelichting op deze
Kadernota, verzorgen wij dit graag. Als u vragen heeft kunt u ook contact opnemen met de
Omgevingsdienst Brabant Noord via Merijn Broeders, Manager Innovatie & Ontwikkeling via
info@odbn.nl of 088-7430 000.
Met vriendelijke groet,
namens het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
de voorzitter

Marnix Bakermans
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