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Geachte leden en duoburgerleden,
In de vergadering van de algemene commissie van 10 juni jl. heeft u het raadsvoorstel RVB 15-0042 (ontwerpbegrotingen 2016 en jaarrekeningen 2014 Verbonden partijen) behandeld.
Tijdens deze behandeling heb ik u toegezegd om ten aanzien van de ontwerp-begroting 2016 van de Regio WestBrabant (RWB) de eerste opmerking te zullen herformuleren in de vorm van een zienswijze, en als zodanig aan het AB
van de RWB toe te zenden.
Daarmee komt de tekst van het tweede beslispunt van het raadsvoorstel als volgt te luiden:
2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2016 van de Regio West-Brabant de volgende zienswijze in te dienen,
dat:
a) De voormalige bijdrage jeugd vooralsnog niet dient te worden ingezet voor algemene ZWO-activiteiten. De
RWB wordt verzocht eerst te komen met een nadere onderbouwing.
En daarnaast de volgende opmerkingen mee te geven:
b) De voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda in relatie tot het
O&O fonds wordt verwacht bij de 2e bestuursrapportage 2015.
c) Aan NV Rewin een financieel committent wordt afgegeven voor een periode van 4 jaar.
d) NV Rewin bij de begroting 2018 een evaluatie aanlevert over de inzet van extra budget voor acquisitie en
promotie ten opzichte van de prestatienormen.
Ik verzoek u om bovenstaande tekst te lezen in plaats van de eerder opgenomen tekst in het voorstel onder beslispunt 2
en dit bij de besluitvorming in de raadsvergadering van 18 juni aanstaande te betrekken.
Hoogachtend,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

Dhr. dr. F.A. Petter.
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