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Uitkomst schriftelijke besluitvorming over voorstellen zoals 

voorgelegd voor de geplande vergadering van het strategisch 

beraad d.d. 13 april 2022 
Aan Leden strategisch beraad 

Van  Vice-voorzitter S. Adriaansen  

Datum 13 april 2022 

Contactpersoon E.Kiers Ons kenmerk: 2022-050_NT_VerslagSB_DEF 

 

 

1. Proces besluitvorming 

Vanwege zijn absentie vroeg de voorzitter de vice voorzitter de vergadering op 13 april 2022 te leiden. 

Op 12 april stelde de secretaris op basis van de afmeldingen vast dat het benodigde quorum voor be-

raadslagingen en besluiten niet op de geplande vergadering van 13 april 2022 aanwezig zou zijn. 

 

Door het spoedeisende karakter van de besluiten was het beleggen van een nieuwe vergadering niet 

haalbaar. Daarom besloot de vice voorzitter tot een besluitvormingsproces via de mail. Eén en ander is 

conform het Reglement van orde strategisch beraad GR RWB, vastgesteld op 31 januari 2019. 

 

Het spoedeisend karakter komt voort uit de verplichting in de Nota Verbonden Partijen om voor 15 april 

de P&C-stukken aan de deelnemende gemeenten aan te bieden. Daarnaast in het strategisch beraad op 

korte termijn niet meer compleet vanwege beëindiging van het wethouderschap van een aantal leden. 

De vice-voorzitter heeft daarom besloten het totaal aan voorgestelde besluiten via de mail aan de leden 

voor te leggen. 

 

Alle leden hebben voor 13 april, 11.00 uur hun reactie op de voorgestelde besluiten gegeven. Kopieën 

van deze reacties zijn in bijlage 2 samengevoegd. Op een paar agendapunten zijn opmerkingen gemaakt. 

Deze staan hieronder, voorzien van een reactie van de portefeuillehouder Middelen, Organisatie en 

Strategie. 

 

2. Inhoudelijke opmerkingen bij de voorgelegde besluiten 

 

Agendapunt 4 Jaarverslag/jaarrekening 2021, resultaatvoorstellen en begroting 2023 

De portefeuillehouder deelt mee dat hij maandag 11 april met de accountant gesproken heeft over diens 

conceptrapportage. De accountant verstrekt een goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtma-

tigheid.  

 

F. Petter is akkoord, maar maakt daarbij de opmerking dat met toevoegingen aan reserves terughou-

dend omgegaan dient te worden en dat bij egalisatiereserves bij voorkeur een (nader te bepalen) 
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maximum omvang wordt afgesproken. Afwijkingen groter dan de afgesproken maximum omvang die-

nen beargumenteerd te worden in een bestuursrapportage waarbij tot een bijstelling besloten moet 

kunnen worden. 

 

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie onderschrijft deze opmerkingen en geeft aan 

dat RWB momenteel een risico-inventarisatie maakt waaruit onder meer moet blijken wat de benodigde 

omvang van de egalisatiereserves is. Aan de hand daarvan zal in de loop van 2022 een voorstel voorge-

legd worden over de maximering van de reserves.  

 

Agendapunt 8 Bedrijfsvoering 

B. Adank is akkoord met de diverse voorstellen maar merkt op dat voor de taken die niet de kern van de 

RWB-samenwerking raken, kritisch gekeken moet worden of deze wel bij RWB thuishoren.  

 

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie deelt deze opmerking en betoogt dat steeds 

kritisch gekeken wordt naar alternatieven. Als die ontbreken dan is de weging van de risico’s op financi-

eel gebied en qua imago van RWB als samenwerkingsverband op economisch/ruimtelijk gebied, door-

slaggevend. 

  

C. Lok en T. Theunis zijn onder de voorwaarde dat de financiële bijdrage hierover alleen wordt gegene-

reerd vanuit de afnemende gemeenten, akkoord met het voorstel over de positionering van Regioarche-

ologie. 

 

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie antwoordt dat aan deze voorwaarde wordt 

voldaan. 

 

3. Conclusie 

Vastgesteld wordt dat alle voorstelde besluiten unaniem zijn aangenomen. De besluitenlijst gaat hierbij 

als bijlage 1. 

 

 

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 22 juni 2022. 

 

 

 
 
 
 
 

 

Erik Kiers       Paul Depla 

secretaris       voorzitter 


