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Beste leden en burgerleden,
ln het raadsvoorstel RVB19-0059 "Ontwerpbegrotingen 2020 en jaarrekeningen 2018 Verbonden Partijen" is ook de
begroting van ICT WBW meegenomen met onze zienswijze. ln de tussenliggende periode van opstellen van de
zienswijze en nu, zijn er belangrijke ontwikkelingen geweest. Twijnstra en Gudde heeft hun rapport opgeleverd van de
evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast is er een gezamenlijk raadsbijeenkomst geweest waarin de
uitkomsten van het rapport zijn besproken en is gesproken over de stand van zaken rondom de nieuwe gezamenlijke ictinfrastructuur. Als laatste heeft u ook in de commissievergadering van 11 juli nog veel onduidelijkheden benoemd en
vragen gesteld.
Op basis van deze ontwikkelingen is onze eerder geformuleerde zienswijze achterhaald. Wij stellen voor om de
zienswijze op de ingediende begroting van ICT WBW in de raadsvergadering van 4 juli 2019 te behandelen. Zodat uw
raad voldoende tijd heeft om een zorgvuldige afweging te maken. We zullen tijdig een nieuwe zienswijze aan u
voorleggen.
De 4 juli vastgestelde zienswijze zal worden meegenomen in de bestuursvergadering van de ICT WBW van 8 juli 2019,
waarin de begroting voor ICT WBW wordt vastgesteld.
Dit leidt tot het als volgt gewijzigde dictum van het raadsvoorstel RVB19-0059 Ontwerpbegrotingen 2020 en
jaarrekeningen 2018 Verbonden Partijen:
Aangepast voorstel
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2020 van de GROGZ, RAV, VRMWB (inclusief
Meerjarenbeleidsplan 2019-2023), WVS, RWB (inclusief het Actieprogramma 2019-2023 en het Uitvoeringsplan
Rewin), OMWB, WBA, RBL, BWB en ISO.
2. Zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen van de GROGZ, RAV, VRMWB, WVS, RWB en OMWB,
conform respectievelijk de bij dit besluit behorende bijlagen 1, 2, 3, 4, 5 en 6.
3. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting van de WBA, RBL, BWB en ISO.
4. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2018 van de hiervoor genoemde verbonden partijen.
De bijlagen onder 7, 7a en 7b bij het raadsvoorstel worden op dit moment niet in de behandeling van het voorstel RVB190059 betrokken.
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Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

burgemees er,

