VRAGEN VAN RAADSLEDEN
Zaaknummer:
s.v.p. aankruisen welke vraag u wilt stellen

☒

Omschrijving

Afdoening

Actuele vraag voor (raads)vergadering
(indienen 48 uur voor vergadering)

Schriftelijk
Vanwege digitaal vergaderen worden vragen zoveel
mogelijk schriftelijk afgewikkeld

FORMULERING (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Onderwerp: Regionale samenwerkingsverband
1.
2.

Hoe sluit dit samenwerkingsverband met 17 gemeenten aan op andere samenwerkingsverbanden die
qua onderwerpen hier tegenaan schuren? Levert dit problemen op?
Bij welke portefeuillehouders overleggen en kopgroepen is de gemeente Landerd direct
vertegenwoordigd en bij welke sluiten we niet aan?

Ondertekening:
Datum indiening

:

13 mei 2020

Fractie

:

DS97

Naam indiener

:

Charlotte Henst
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ANTWOORD OP (SCHRIFTELIJKE) VRAAG
Datum: 14-5-2020
Vraag 1.
In de programmabegroting is een paragraaf opgenomen over verbonden partijen. Uit het overzicht blijkt dat elke
verbonden partij zijn eigen werkgebied kent. Daar waar mogelijk zaken tegen elkaar aanschuren zijn de bestuurders in
staat om adequaat te reageren. Vooralsnog levert dit geen problemen op.
Vraag 2
De leden van het college zijn vanuit hun functie vertegenwoordigt in diverse besturen, kopgroepen en andere regionale
organen:
Burgemeester Bakermans
Bestuurlijke regiegroep
Lid kopgroep transitie landelijk gebied
Lid Poho duurzame leefomgeving
Lid Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw namens de regio
Lid provinciebrede tafel stikstof namens de regio
Lid Stuurgroep IBP namens de regio
Lid NOVI Peel namens de regio
Wethouder Brands
Lid Poho duurzame leefomgeving
Voorzitter stuurgroep Agro proeftuin de Peel
Lid kopgroep transitie landelijk gebied
Lid Poho ruimte
Lid Poho wonen
Wethouder Bohmer
Poho arbeidsmarktbeleid
Lid Regionale energie strategie
Wethouder Vereijken
Poho economie
Poho mobiliteit
Lid leisure ontwikkelfonds
Wij zullen publiceren op de website van de gemeente (nevenfuncties bestuurders).
In beginsel sluiten wij bij alle portefeuillehoudersoverleggen en kopgroepen aan om de belangen van de gemeente te
vertegenwoordigen. In voorkomende gevallen vervangen we elkaar onderling en als ook dat niet mogelijk is stemmen wij
af met een van de collega’s in de regio om in elk geval ook het gemeentelijk standpunt van Landerd te laten landen in het
overleg.
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