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Geachte heer, mevrouw,,
Op 1 maart 2019 heeft onze griffie uw aanbiedingsbrief en bijlagen inzake de begroting
2020 en meerjarenraming 2021-2023 GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
ontvangen. Op 10 april 2019 hebben we uw aanbiedingsbrief en bijlagen inzake de
jaarrekening 2018 ontvangen. Wij hebben deze stukken in procedure gebracht voor
behandeling in de gemeenteraad. Met deze brief stellen wij u vooruitlopend op het
definitieve raadsbesluit in kennis zoals ons college deze stukken aan de gemeenteraad
aangeboden heeft voor behandeling in de raadsvergadering van 4 juli 2019.
Geen zienswijze
De gemeente Gemert-Bakel kan instemmen met de begroting 2020 en meerjarenraming
2021-2023 GR ODZOB onder voorbehoud van de definitieve besluitvorming in de
gemeenteraad. Het college zal aan de gemeenteraad adviseren om geen zienswijzen in
te dienen.
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Aanlevertermijn zienswijze niet haalbaar
De deadline van 20 mei 2019 voor het aanleveren van zienswijzen kan niet gehaald
worden. De eerst volgende raadsvergadering is op 4 juli 2019, welke voorafgegaan
wordt door een commissievergadering Financiën en Bestuur op 18 juni 2019.
Het college heeft daarom besloten om het DB van de GR ODZOB met deze brief alvast
kennis te laten nemen van ons advies.
Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer Marc Kerkhof. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
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