Commissie 28 juni 2017
Agendapunt

3

Begroting 2018 en jaarrekening 2016 Veiligheidsregio
Brabant-Noord (VRBN) en voorstel college betreffende
reactie dienaangaande

Document (RIS)

2017-I-249 en 2017-R-88

Doel

Voorbereiden besluitvorming door de raad.

Procesinformatie

De agendacommissie verwacht 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.

 Beeldvormend
 Oordeelsvormend

Voorbereiding

Technische vragen ter voorbereiding op de behandeling in de
commissievergadering dienen uiterlijk 7 juni om 12.00 uur
schriftelijk bij de griffie te worden ingediend. Beantwoording zal
dan volgen uiterlijk 21 juni 2017 om 12.00 uur.
Eventuele beleidsinhoudelijke vragen kunnen ter vergadering nog
worden ingebracht.

Toelichting

In navolging van de in het begin van ieder jaar ontvangen
kaderbrieven waarin de contouren van de begroting voor het
volgende en de daarop volgende jaren worden geschetst, zijn
thans de (ontwerp)begrotingen 2018 en de jaarrekeningen 2016
van de gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente
Boxmeer deelneemt, ontvangen.
Door de raad is bij brief van 23 maart 2017 op de Kadernota
gereageerd. De raad heeft nu de gelegenheid zijn zienswijze
m.b.t. de begroting van de Veiligheidsregio (andermaal) kenbaar
te maken.

Bijzonderheden

Een eerder verstrekt mandaat aan het college om namens de raad
een zienswijze kenbaar te maken is inmiddels ingetrokken.

Resultaat eerder
De kaderbrieven, welke een onderdeel vormen van de
overleg of inspraak adoptieregeling die in Brabant Noordoost tussen gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen is afgesproken om het proces te
stroomlijnen, voorbereidende werkzaamheden zoveel mogelijk
door en voor elkaar te laten uitvoeren en tijdig de gemeenteraden
in het proces te betrekken, zijn behandeld in de raadsvergadering
van 23 maart 2017.
Portefeuillehouder

Bij de behandeling van dit agendapunt is burgemeester Van Soest
uitgenodigd.

Bijbehorende
stukken

RIS 2017-I-249:
1. Brief VRBN 4 mei 2017 betreffende Zienswijzeverzoek
Programmabegroting 2018 met:
2. Programmabegroting 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord
3. Brief VRBN 4 mei 2017 betreffende Zienswijzeverzoek
Jaarverantwoording 2016 met:
4. Bijlage 1 Jaarverantwoording 2016 Veiligheidsregio BrabantNoord
5. Bijlage 2 Kengetallen en Operationele prestaties 2016
Veiligheidsregio Brabant-Noord
6. P&C planning 2017 Veiligheidsregio Brabant-Noord
7. Raadsvoorstel d.d. 30 mei 2017
8. Raadsbesluit (concept)
Toegevoegd stuk:
1. GR-2017-10: Brief gemeenteraad 23 maart 2017 betreffende
Reactie op Beleidskader 2018 Veiligheidsregio Brabant-Noord

