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Beste leden en burgerleden,
Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel RVB18-0061 in november 2018, over onder meerde 6e
wijziging GR Belastingsamenwerking West-Brabant (verder BWB), heeft uw raad - bij motie - de behoefte geúit om de
controlerende rol van de raad te borgen ten aanzien van de BWB. Dit is aangegeven en besproken in het AB en DB van
de BWB. Het onderwerp van democratische legitimatie was en is regelmatig onderwerp van gesprek onder de
deelnemers van de BWB.
Wij zijn blij u te kunnen melden dat het BWB, zoals afgesproken, een informatiebijeenkomst heeft georganiseerd om aan
uw gevoelens invulling te kunnen geven. Inmiddels heeft u, via de dagmail, van de BWB de uitnodiging ontvangen voor
een informatiebijeenkomst op woensdag 13 maart aanstaande in Oudenbosch. Van onze kant willen wij u deze
uitnodiging nadrukkelijk onder de aandacht brengen en u oproepen om met de BWB in gesprek te gaan en uw vragen te
stellen.
Gezien de levendige discussie tijdens de raadsbehandeling in november 2018 rekenen wij op een hoge opkomst.
Kortom: informatiebijeenkomst op woensdag 13 maart 2019 (18.15-21.00 uur) in de raadszaal van de gemeente
Halderberge, Parklaan 15, Oudenbosch. Voor deze bijeenkomst zijn, naast de raad van Bergen op Zoom, tevens de
raden van Roosendaal, Woensdrecht, Haldeberge en Zundert uitgenodigd, zodat u ook met elkaar in gesprek kunt gaan.
Wij willen u vragen om zich aan te melden via BWB.secretariaat@bwbrabant.nl t.a.v. Mevrouw Petra Mills.
Tevens beschouwen wij hiermee de motie (RM018-0041) als afgehandeld.
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