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BETER OSS D66
Amendement 1A: Convenant regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2023-2024
Aanpassing tekst artikel 4 lid 1. Kennisnemen van Samenwerkingsagenda en niet vaststellen en op
blz. 1 tekst aanpassen bij vierde bolletje.
De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 28 mei 2020

overwegende dat:

1.
2.
3.

ln de opiniecommissie van 7 april 2020 duidelijk door een meerderheid van de raadsfracties
is aangegeven dat de gemeenteraad een andere rol wil voor deze vrijwillige samenwerking.
De Minister van Binnenlandse zaken in haar brief van 18 oktober 2019 kiest voor een
versterking van de positie van de gemeente.
De Minister de gemeente centraal zet en de inwoners voorop, zij wil de verbondenheid met
onze inwoners en daarmee de democratische legitimiteit vergroten. De gemeenteraad komt
dan in een sterkere positie als de centrale plek waar de keuzes voor onze inwoners worden

gemaakt en waar hun belangen voorop staan.
Constaterende dat:

1.

De samenwerkingsagenda 'Richting 2030'van Regio Noordoost Brabant niet gezien kan
worden als een kaderstellende nota maar meer een werkdocument is om mee aan de slag te
gaan.

Spreekt uit dat:

1.

Dat de gemeenteraad van Oss kennisneemt van de "samenwerkingsagenda Richting 2030
van de Regio Noordoost Brabant"

Besluit dat:

L.

De tekst op blz.1 onder overwegende dat: bij het vierde bolletje de volgende tekst "Partijen

de Samenwerkingsagenda 'Richting2030'onderschrijven. Deze bepaalt de gezamenlijke koers
en opgaven voor de gehele regio en onze principes van samenwerking. Structuur en

werkwijze zijn afgeleiden daa rvan;
vervangen door:
Partijen hebben kennisgenomen van de samenwerkingsagenda 'Richting 2030', deze
samenwerkingsagenda is een werkdocument om jaarlijks te komen tot een jaarplan,
werkplan en begroting"

2.

De tekst blz.2 artikel 4 lid

1

de volgende tekst

"De gemeenteraden respectievelijk algemene besturen waterschappen, stellen tenminste één
keer in de vier jaar de beleidskaders voor deze samenwerking vast, waaronder de
sa

menwerkingsagenda."

Vervangen door:
De gemeenteraden respectievelijk algemene besturen waterschappen nemen tenminste één

keer in de vier jaar kennis van de beleidskaders voor deze samenwerking, waaronder de
samenwerkingsagenda.
En

gaat over tot de orde van de dag
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