Aan de gemeenteraden van
de deelnemende gemeenten

onderwerp
Uitnodiging informatiebijeenkomsten
ontwerp-Begrotingen 2020

datum
14 februari 2019

Geachte raadsleden,
Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst over de ontwerp-Begrotingen 2020 van de vier
regionale Gemeenschappelijke Regelingen: GGD Brabant-Zuidoost, Metropoolregio Eindhoven,
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Hiervoor hebben wij in overleg
met uw griffiers drie bijeenkomsten georganiseerd, die verdeeld over de regio gaan plaatsvinden.

Datum

Locatie

Maandag 8 april 2019

Regionaal Opleidings Centrum, Engelse Tuin 1 te Waalre

Woensdag 17 april 2019

Gemeentehuis Bergeijk, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk.

Donderdag 18 april 2019

Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond.

Mede op initiatief van de Kring van Gemeentesecretarissen werken de vier regionale Gemeenschappelijke
Regelingen samen op het gebied van planning & control, zowel ten aanzien van procedures als inhoud. In
navolging van voorgaande jaren willen we ook dit jaar gezamenlijke informatiebijeenkomsten organiseren
en u informeren over deze samenwerking en afstemming. Tijdens de bijeenkomsten informeren wij u ook
over de belangrijkste inhoudelijke en financiële aspecten van de verschillende begrotingen. En uiteraard is
er ruim de gelegenheid om vragen te stellen over de organisaties en hun taken.
Uiterlijk 15 maart 2019 verzenden wij onze ontwerp-Begrotingen 2020 aan de griffies met het verzoek vóór
20 mei 2019 uw zienswijze te geven. Door het aanbieden van gerichte informatie tijdens de bijeenkomsten
hopen wij u bij het formuleren van een zienswijze van dienst te zijn. Het karakter van de bijeenkomsten
biedt u tevens de gelegenheid om uw eventuele reacties af te stemmen met raadsleden van andere
deelnemende gemeenten.

Programma
18.30 – 19:00 uur
19:00 – 19:30 uur
19:35 – 20:15 uur
20:20 – 21:00 uur
Vanaf 21:00 uur

Ontvangst met soep en broodje
Plenaire inleiding
Ronde 1 – deelsessies per gemeenschappelijke regeling
Ronde 2 – deelsessies per gemeenschappelijke regeling
Informele afsluiting met drankje

Het programma begint met een plenair gedeelte, waarin we toelichten waartoe de samenwerking tussen de
Gemeenschappelijke Regelingen tot dusver heeft geleid. Daarbij zal onder andere aandacht worden
besteed aan de planning & control cycli, Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en indexering.
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Vervolgens wordt u de gelegenheid geboden om aan te sluiten bij één van de vier deelsessies, waarin
iedere organisatie ingaat op de accenten voor 2020 (conform Kadernota en Begroting). U kunt dus kiezen
voor een deelsessie van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, GGD
Brabant-Zuidoost of Metropoolregio Eindhoven.
Na 40 minuten vindt een wisseling plaats en start de tweede ronde van de vier deelsessies. Zo kunt
u per avond de sessies van twee Gemeenschappelijke Regelingen bijwonen.
Het programma sluiten we informeel en onder het genot van een drankje af met een samenzijn van
raadsleden en vertegenwoordigers van de diensten.

Komt u naar één van de informatiebijeenkomsten over de ontwerp-Begrotingen 2020 van de vier
Gemeenschappelijke Regelingen? Meld u dan hier aan.

Heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met Annemie Jansen via
directiesecretariaat@vrbzo.nl of 040 2203 522.

Hoogachtend,
Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,

F. Nat, wnd. directeur.

M. Tolsma, directeur.

GGD Brabant-Zuidoost,

Metropoolregio Eindhoven,

E. Jeurissen, directeur.

J. Wiggers, directeur.

