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2 9 OKT. 2019
Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

U19-016569
planning raadsvoorstellen en
raadsmededelingen

Ons kenmerk
Beh. door
Afdeling

U19-017170

Datum
Doorkiesnr.
Bijlage(n)

J. van de Werthorst - Verbraak
Concernstaf,

0164 - 277782

Beste leden en burgerleden,
Het college heeft kennisgenomen van uw brief van 17 oktober 2019 waarin u uw zorgen uit over de planning van
raadsvoorstellen en raadsmededelingen. Uw zorgen hebben wij uiteraard overgebracht aan het Concemteam.
Uiteraard hebben wij ook begrip voor uw zorgen en deels herkennen wij deze ook. Wel willen we enige nuancering
aanbrengen met betrekking tot uw opmerking over het gebrek aan sturing in de planning. Vier van de doorgeschoven
voorstellen hebben te maken met de PAS. De raad is geïnformeerd over het opnieuw in route brengen van deze
voorstellen na de inwerkingtreding van het rekenmodel.
Als college vinden we ook dat zo veel als mogelijk de voorstellen en mededelingen aan de raad tijdig en goed in een
jaarplanning opgenomen moet worden. Echter er moet ruimte blijven voor spoedvoorstellen die nu eenmaal
samenhangen met een snel veranderende maatschappij. Dat vraagt de nodige flexibiliteit van ons als college, maar ook
van u als raad.
Als college willen we daarom graag met de fractievoorzitters in gesprek onder andere over de sturing op de (lange
termijn) planning. ln het verleden organiseerden we met enige regelmaat een soort 'heisessie' tussen college en
fractievoorzitters. Dit zouden wij graag een nieuw leven in blazen. Wij zullen hier dan ook graag op korte termijn een
uitnodiging voor sturen.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

burgemeester,

Ur 7

s~

\ I

\

/
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