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Concept Kadernota 2018

VERZONDEN 31 JAN. 2017

Hierbij bieden wij u de concept Kadernota 2018 aan. Middels deze kadernota, wordt u geïnformeerd
over de begrotingsuitgangspunten van de gemeenschappelijke regeling van de Omgevingsdienst
Brabant Noord. Conform de Wet gemeenschappelijke regeling dient het dagelijks bestuur vóór 15
april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en
beleidsmatige kaders aan de raden en staten van de deelnemers vast te stellen.
In het streven naar een breed gedragen kadernota is in de adoptieregeling afgesproken om
deelnemers voor vaststelling in de gelegenheid te stellen een reactie te geven op de concept kaders.
Conform deze regionale afspraak stellen wij u daartoe in de gelegenheid. De concept Kadernota 2018
bieden wij u digitaal aan via de link: www.odbn.nl/kadernota2018.
De uitgangspunten voor deze concept Kadernota zijn mede tot stand gekomen op basis van de input
van uw ambtenaren tijdens een vergadering van het ambtelijk Opdrachtgever Platform (OGP) van 15
november 2016 en in overleg met de adoptieambtenaren. De uitgangspunten van de
Bestuurscommissie Afvalinzameling (BCA) worden separaat aan de deelnemende gemeenten in het
Land van Cuijk en Boeket toegezonden.
In onze vergadering van 25 januari 2017 hebben wij ingestemd met de concept Kadernota 2018.
Eventuele reacties van onze deelnemers zullen wij betrekken bij het formuleren van ons voorstel aan
het Algemeen Bestuur in onze vergadering van 15 maart 2017. Voor een goede beraadslaging vragen
wij u om een mogelijke bijdrage aan onze besluitvorming, eventueel in concept, uiterlijk 6 maart
2017 toe te sturen.
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Het is onze intentie om de Kadernota 2018 ter vaststelling te agenderen in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van 5 april 2017.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur van de Omgevingsdienst Brabant Noord
namens deze.

De heer J.A.J. Lenssen,
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord
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