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VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR 

OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT 

 

Datum: 22 februari 2017 

Agendapunt: tka 

Betreft: Memo Raadsbijeenkomsten verbonden partijen 

 

 

Inleiding 

 

Onder regie van de griffierskring West-Brabant worden twee regionale bijeenkomsten 

gehouden voor de raadsleden van de 18 bij de kring aangesloten gemeenten. 

Omdat onze kring van deelnemers groter is dan de 18 Westbrabantse gemeenten zal 

onder regie van de OMWB een derde bijeenkomst worden georganiseerd, zodat de 

raadsleden van de 9 resterende gemeenten uit Midden-Brabant en de leden van Provin-

ciale Staten op gelijke wijze worden geïnformeerd als de raadsleden uit West-Brabant. 

Deze derde avond is gepland op 29 maart 2017 in Tilburg. 

 

Overwegingen 

 

Om de raadsleden van de 18 Westbrabantse gemeenten te informeren over de financiële 

en beleidsmatige kaders van de verbonden partijen worden er door de griffierskring 

West-Brabant regionale bijeenkomsten gehouden voor de raadsleden van deze gemeen-

ten. In 2016 zijn deze bijeenkomsten voor het eerst georganiseerd. 

Gelet op de financiële situatie waarin de OMWB in 2016 verkeerde werden voor ons af-

wijkende afspraken gemaakt. In april 2016 werden in onze regio 3 bijeenkomsten geor-

ganiseerd voor raads- en statenleden, waarin uitgebreid aandacht werd besteed aan de 

getroffen maatregelen om de financiële situatie op orde te brengen. 

In 2017 draait de OMWB wel mee in de gespreksronde die door de griffierskring wordt 

georganiseerd. 

De informatiebijeenkomsten voor de OMWB zullen worden gehouden op maandag 6 

maart in Drimmelen en woensdag 8 maart in Etten-Leur. De uitnodiging voor deze bij-

eenkomsten zijn door de griffierskring al verzonden aan de betreffende griffies. 

 

Omdat 9 gemeenten en de provincie geen deel uitmaken van de griffierskring West-

Brabant is besloten om voor deze deelnemers onder regie van de OMWB een derde bij-

eenkomst te organiseren in Tilburg. Deze zal worden gehouden op 29 maart in Tilbur. 

De uitnodiging voor deze bijeenkomst zal door de OMWB worden verstuurd.  

Met de griffierskring is afgesproken, dat Westbrabantse raadsleden die niet aanwezig 

kunnen zijn op één van de bijeenkomsten op 6 of 8 maart en raads- en statenleden die 

niet aanwezig kunnen zijn op 29 maart zich ook kunnen aanmelden voor een van de 

andere bijeenkomsten. 

 

 

Tilburg, 1 februari 2017. 

Het dagelijks bestuur van de  

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 


