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Onderwerp: Antwoord op zienswijze beleidsbegroting 2017 

Geachte Raad, 

In reactie op uw raadsbesluit van 30 juni 2016 inzake de beleidsbegroting 2017 van de RAV Brabant 

Midden-West-Noord, laten wij u het volgende weten: 

1. De in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen worden in acht genomen. Er is evenwel 
geen kaderbrief omdat de RAV geen gemeentelijke bijdrage kent. 

2. Ook al passen we het te behalen overschrijdings-% voor de RAV-regio MWB aan van 696 naar 5,59é, 
mag duidelijk zijn dat deze doelstelling op dit moment niet haalbaar is omdat de productie de laatste 
jaren aanhoudend is blijven stijgen waardoor de financiële middelen niet meer toereikend zijn. 

3. Ten tijde van het opstellen van de begroting was het onderzoek nog niet afgerond. De gemeenten 
zullen worden geïnformeerd zodra de eindrapportage gereed is. Er zal een oplegnotitie worden 
opgesteld bij de definitieve beleidsbegroting 2017 met de stand van zaken van het onderzoek en het 
te volgen traject. 

4. De RAV is een voorstander van transparantie van bestuur en is het eens met de stelling dat de burger 
recht heeft op inzicht in het besluitvormingsproces van onze RAV. Na het AB RAV van 29 juni zullen 
daarom de genoemde stukken worden gepubliceerd op de website van de RAV. 

Met vriendelijke groet, 

G.T.B. 3 

directeur RAV Brabant MWN 

Ja 
> 

RAV Brabant Midden-West-Noord 
Postbus 3024 
5003 DA Tilburg 
085 044 22 00 

www.ravbrabantmwn.n l 
in fo@ravbrabantmwn.nl 
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