
From: Goorden, Frans <F.Goorden@omwb.nl>
Sent: 16 Mar 2016 13:31:39
To: 'gemeente@aalburg.nl'; Info Algemeen AC; Info Algemeen BN; 'stadskantoor@bergenopzoom.nl'; 'contact@breda.nl'; 'info@dongen.nl'; 

'gemeente@drimmelen.nl'; 'info@etten-leur.nl'; 'info@geertruidenberg.nl'; Info Algemeen GR; 'info@goirle.nl'; 
'gemeente@halderberge.nl'; 'info@heusden.nl'; Gemeente Hilvarenbeek; info mailbox; 'info@moerdijk.nl'; Gemeente; Oosterhout no-
reply; 'info@roosendaal.nl'; 'gemeente@rucphen.nl'; info (gemeente Steenbergen); 'inwoners@tilburg.nl'; 'info@waalwijk.nl'; 
'info@werkendam.nl'; gemeente Woensdrecht; 'gemeente@woudrichem.nl'; Gemeente Zundert; 'info@brabant.nl'

Cc: Delft, Yvonne van; Verschoor, Remco 
Subject: zienswijzeprocedure ontwerpbegrotingen 2016 en 2017

Geacht college,

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 59, lid 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de in de Gemeenschappelijke regeling 

Omgevingsdienst Midden en WestBrabant opgenomen bepalingen over de te volgen procedure bij het vaststellen van de begroting stellen 

wij de raden en staten in de gelegenheid om voor 15 juni 2016 hun zienswijze ten aanzien van deze ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 

kenbaar te maken. Mocht dat in verband met de planning van raads of statenvergaderingen niet lukken, dan zouden wij het op prijs stellen 

om in ieder geval uiterlijk 1 juli 2016 de zienswijze te mogen ontvangen in verband met de voorbereiding van de vergadering van het 

algemeen bestuur op 13 juli 2016. De toezendbrief vanuit het dagelijks bestuur en de daarbij behorende stukken zijn bijgevoegd. Een 

soortgelijke mail is verstuurd aan de griffies van de deelnemende gemeenten en de provincie NoordBrabant.

Met vriendelijke groet,

drs. F.C. (Frans) Goorden

directie-secretaris

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Spoorlaan 181 

5038 CB  Tilburg

Postbus 75 

5000 AB  Tilburg

T:         013 2060385

M:       f.goorden@omwb.nl

W: www.omwb.nl

OMWB staat voor Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, 
wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of 

te verspreiden. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of niet tijdig 
overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de e-mail. De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn 

van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen. 
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