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Geacht college, 

Op 9 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant een aantal besluiten 
genomen waarover ik u graag informeer. 

De verhuizing rond de feestdagen is er de oorzaak van dat deze informatie iets later komt dan u van 
ons gewend bent. 

Kaderbrief 
Allereerst heeft het Algemeen Bestuur de Kaderbrief 2017 vastgesteld. Deze Kaderbrief geeft u 
inzicht in de door de RWB voorgestelde financiële kaders voor haar begroting. De Kaderbrief is ook 
direct aan uw gemeenteraad gestuurd. Dit jaar blijft de Kaderbrief nog beperkt tot de financiële 
kaders. In het vervolg is ons voornemen om in deze Kaderbrief ook de beleidsmatige kaders te 
benoemen. 

Tweede bestuursrapportage 
Het Algemeen Bestuur heeft ook de Tweede Berap vastgesteld. Daarin treft u een overzicht aan over 
de voortgang van de werkzaamheden bij de RWB. Zoals afgesproken is bij de Tweede Berap ook het 
overzicht gevoegd van de stand van zaken van de diverse projecten uit het Uitvoeringsprogramma. 

Onderzoek-S Ontwikkelingsfonds 
Ten derde is de evaluatie van het Onderzoek- SOntwikkelingsfonds (O&O-fonds) vastgesteld. Op 
basis van deze evaluatie stelt het Algemeen Bestuur in de Kaderbrief voor om de bijdrage aan dat 
O&O-fonds (op dit moment C 0,65 per inwoner) in uw begroting voortaan structureel op te nemen. 
Uiteraard dit laatste alleen voor die gemeenten die dat nog niet gedaan hebben. 
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" ot slot 
We plaatsen de bijgaande documenten ook op onze website. Voorvragen kunt u contact opnemen 
r íet Evelien de Neve, evelien.deneve@west-brabant.eu of telefonisch (076) 502 45 33. 

I /let vriendelijke groet, 

Mart Dircks 
secretaris Dagelijks Bestuur RWB 
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