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Geacht bestuur,
Uw reactie op de door onze gemeente ingediende zienswijzen op de concept-notitie 'Kaders actualisering
Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda West-Brabant 2015-2020 hebben wij behandeld in onze vergadering van 3
maart 2015. Dat zelfde geldt eveneens voor het concept-uitvoeringsprogramma.
Wij kunnen u melden dat wij op hoofdlijnen kunnen instemmen met de door de RWB overgelegde concepten.
Onze standpunten zijn goed in de aangepaste documenten terug te vinden. De enige kanttekening die wij nog plaatsen
bij uw reactie op onze zienswijzen betreft een herhaalde oproep om meer focus en prioritering aan te brengen in de
projecten zoals deze nu zijn opgenomen in het concept-uitvoeringsprogramma. Het cc-uitvoeringsprogramma is naar
onze menig nog te omvangrijk.
Wij verzoeken u, in lijn met afspraken in kader van de Redesign, nog meer focus en prioritering aan te brengen in de
concept actualisering van het uitvoeringsprogramma strategische agenda West-Brabant 2015-2020 (bijlage 3) door:
strategische projecten die van belang zijn voor de 19 gemeenten op te nemen in het uitvoeringsprogramma;
aantal projecten verder te reduceren en de opgenomen projecten te concretiseren;
prioritering van projecten mogelijk en inzichtelijk te maken door het opstellen van een transparant
afwegingskader daartoe.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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