Commissie 14 maart 2017
Agendapunt

Bespreking kaderbrieven 2018 van de diverse
gemeenschappelijke regelingen (deel 1): ODBN/BCA

Document (RIS)

2017-R-46 en 58

Doel

Voorbereiden besluitvorming door de raad.

Procesinformatie

De agendacommissie hoopt dat een aparte oordeelsvormende
vergadering over dit onderwerp niet noodzakelijk zal zijn.
Tenzij ter vergadering anders wordt beslist kan derhalve direct
beoordeeld worden of al een oordeel/mening van de fractie kan
worden gegeven op basis waarvan en hoe de besluitvorming naar
de raad kan worden gebracht.

4 (a en b)

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Alle gemeenschappelijke regelingen worden in de
commissievergaderingen behandeld en per regeling als apart
agendapunt aan de orde gesteld.
Voorbereiding

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling in de
commissievergadering dienen uiterlijk 9 maart om 12.00 uur
schriftelijk bij de griffie te worden ingediend. Beantwoording zal
dan volgen uiterlijk 23 maart 2017 om 12.00 uur.
Eventuele beleidsinhoudelijke vragen kunnen ter vergadering nog
worden ingebracht.

Toelichting

De gemeenschappelijk regelingen dienen de raden in de
gelegenheid te stellen hun bevindingen kenbaar te maken ten
aanzien van de ontwerpbegrotingen. In de aanloop daar naar toe
werken wij met de meesten daarvan met zogenaamde
Kaderbrieven. De raden zijn aldus ruim tevoren in de gelegenheid
hun zienswijze kenbaar te maken.
In de regio wordt gewerkt via de zogenaamde Klitsieregeling,
waarbij zoveel mogelijk uniform een reactie op de stukken wordt
voorbereid, maar waarbij de individuele gemeenten toch hun
eigen verantwoordelijkheid blijven behouden.
Door het college is die reactie toegespitst op de Boxmeerse
situatie.
Evenals vorig jaar wijkt ook dit jaar het AB van het ODBN af van
de afgesproken planning. Reacties verzoekt men uiterlijk 6 maart
aan het AB kenbaar te maken; dat is al voor de behandeling in de
commissie en raad. De agendacommissie heeft het college
verzocht al voorafgaand aan de behandeling in de commissie een
voorlopige reactie aan het AB van de ODBN te zenden.
De BCA heeft als bestuurscommissie al de nodige beleidsontwikkelingen op 15 december 2016 vastgesteld zoals dit in een
voorstel d.d. 31 januari 2017 aan de BCA zelf is weergegeven. Dit
maakt onderdeel uit van de begroting van ODBN en derhalve kunt
u dat eveneens meenemen in uw reactie.

Bijzonderheden

Ten behoeve van behandeling in de raadsvergadering van 23
maart 2017 een (procedure)voorstel van het presidium aan de
vergaderstukken worden toegevoegd.
Op 22 februari 2017 staat een toelichting door ODBN op de
kaderbrief/beleidsvoornemens gepland als onderdeel van de
raadsconferentie Land van Cuijk in Cuijk.

Resultaat eerder
overleg of inspraak
Portefeuillehouder Bij de behandeling van dit agendapunt zijn wethouders Stevens
en Verstraaten uitgenodigd.
Bijbehorende
stukken

1. RIS 2017-R-46:
Kadernota 2018 van de Omgevingsdienst Brabant Noord
(ODBN) en
Memo college betreffende reactie dienaangaande d.d. 7 maart
2017 met brief aan de ODBN inhoudende conceptreactie op de
Kadernota 2018
2. RIS 2017-58:
Brief directeur Omgevingsdienst Brabant Oost aan college 7
februari 2017 betreffende beleidsvoornemens en financiële
analyse BCA 2018 met:
Voorstel Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en
Boekel 31 januari 2017 inzake beleidsvoornemens en
financiële analyse BCA 2018 en
Memo college 21 februari 2017 betreffende
Beleidsvoornemens en financiële analyse BCA 2018

