00 AGENDA
Algemeen Bestuur 6 juli 2016
Aan
Datum
Locatie
Tijdstip
Contactpersoon

Algemeen Bestuur
Woensdag 6 juli 2016
Raadzaal van het gemeentehuis van Halderberge, Parklaan 15 te Oudenbosch
12.30 – 14.30 uur
M. Dircks

Voor een lunch wordt gezorgd.
1.

Opening en vaststellen agenda

2.

Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen ter informatie of bespreking
Ter kennisname:
2.1. Brief aan de Strategic Board over de bijdrage 2016.
2.2. Brief van de gemeente Zundert over de kaderbrief 2017.
2.3. Brief van de gemeente Geertruidenberg over de kaderbrief 2017.

3.

Vaststelling verslagen Algemeen Bestuur
Verslag van de vergadering van 9 december 2015.

4.

./.
./.
./.

Jaarstukken 2015 en begroting 2017

ADVIES VOOR
BESLUITVORMING

1. De (ontwerp) jaarrekening 2015 vast te stellen met de daarbij behorende
resultaatbestemmingsvoorstellen:
 Recruitmentsoftware voor het MBC à € 42.000
 Diverse reservemutaties KCV à € 27.241
 Vernieuwen website RWB à € 24.450
 Toevoeging aan knelpuntpot personeel à € 36.167
 Uitkeren aan gemeenten à € 24.615
 De voorgestelde reactie op de zienswijzen vast te stellen (bijlage 2, 3 en 4)
2. De (ontwerp)begroting 2017 vast te stellen
3. De jaarrekening 2015 en de begroting 2017 in te dienen bij de Gedeputeerde
Staten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

./.

5.

Vaststelling eerste Bestuursrapportage 2016 met begrotingswijziging

ADVIES VOOR
BESLUITVORMING

6.

./.

De 1e bestuursrapportage vast te stellen en hiermee in te stemmen met de 1e
begrotingswijziging 2016, en daarmee met de onttrekking uit de reserve bws à
€ 3.800,-.

Stand van zaken Doorontwikkeling RWB

./.

Bijgevoegd is een informerende notitie over diverse trajecten die zijn ingezet om West-Brabant
ruimtelijk-economisch steviger te positioneren.
Met name wordt ingegaan op het doorontwikkelingsproces van de samenwerking in RWB-verband.
De heer S. Adriaansen licht de notitie toe.

ADVIES VOOR
BESLUITVORMING

7.

Kennis te nemen van de doorontwikkeling RWB.

Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 7 december 2016 van 12.30 tot 14.30 uur in
Werkendam.

