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BETER OSS D66
Amendement 18: Convenant regionale samenwerking Regio Noordoost Brabant 2O2l-2O24

artikel 4 nieuw lid 3
De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 28 mei 2020

overwegende dat:

1.

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.

2.
3.

De Minister van Binnenlandse zaken in haar brief van L8 oktober 20L9 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
2.

De gemeenteraad in zijn brief van 28 juni 2018 al heeft aangegeven dat wij er begrip voor

hebben dat het jaarplan 2019 op hoofdlijnen is vanwege de overgangsfase waarin de regio
zich bevindt (zie brief raad 28 juni 2018 en besluit B. en W. 8 mei 2018) en dus niet gezien
3

kan worden als een kaderstellende nota
Het college in haar brief van 1april2020 ook aangeeft dat de jaarplannen te abstract zijn
omdat we nog niet precies weten wat we over een jaar in de regio willen en moeten doen.
De jaarplannen kunnen dus niet gezien worden als een kaderstellende nota, het opnemen

van wat willen we bereiken, wat gaan we ervoor doen en wat mag het kosten kun je wel
voorstellen maar niet realiseren
4.

ln de brief van het college van 1 april 2020 wordt gesproken over werkplannen helaas heeft
de gemeenteraad de afgelopen twee jaar deze niet ontvangen, terwijl daarin veel concreter

wordt weergegeven waar de regio aan werkt. ln uw brief geeft u ook aan dat raad invloed
kan uitoefenen via de portefeuillehouderen de raad kan zelf vragen om in het jaarplan van
5

volgend jaar aanpassingen te doen
ln de samenwerkingsafspraken "zo werkt regio Noordoost Brabant in 2O2L-2024 aan zijn
samenwerkingsagenda !" staat dat de gemeenteraden worden door middel van toezending
van de werkplannen geïnformeerd over de concrete activiteiten

6.

De gemeenteraad te ver afstaat van het democratisch proces bij deze

vrijwillige

samenwerking en dus tot op heden niet in staat is zijn kaderstellende rol naar behoren te
vervullen.

Spreekt uit dat:
Dat de gemeenteraad van Oss het jaarplan, de begroting, en de werkplannen integraal krijgt
voorgelegd ter instemming, wij niet werken zoals gemeenschappelijke regelingen maar als een
vrijwillige samenwerking en het in belang is van alle gemeenteraden om het democratisch proces te

verbeteren
Besluit dat:
Toevoegen aan artikel4 nieuw lid 3
De gemeenteraden respectievelijk algemene besturen waterschappen ontvangen jaarlijks

instemming integraal het jaarplan, de begroting, en de werkplannen.
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