
 

 

 

 

 

 *BM1701678* 

  BM1701678 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2017 

 

Gelet op: 

Wet publieke gezondheid 

Wet op de gemeenschappelijke regelingen 

 

besluit: 

 

Tot het indienen van onderstaande zienswijze betreffende de beleidsbegroting 2018 van de GR 

Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord.  

 

1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken spelregels 

en termijnen in acht neemt. Concreet betekent dit: de kadernota voor 1 februari, de 

ontwerpbegroting en jaarrekening voor 15 april, de termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 

juni, de vaststelling van de jaarrekening en de begroting na besluitvorming in de gemeenteraden 

(3
e
/4

e
 week juni).  

2. De raad gaat er vanuit dat het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten in 2018 hoogstens 

5,5% zal bedragen. 

3. De raad gaat er vanuit dat hij in het eerste halfjaar van 2017 wordt geïnformeerd over de tot dan 

toe gerealiseerde uitbreiding van de capaciteit en over de verwachte uitbreiding voor de 2
e
 helft van 

2017. 

4. De raad gaat er vanuit dat een eventuele overgang naar een nieuwe organisatiestructuur en de 

LMO geen nadelige (financiële) consequenties hebben voor de gemeenten en dat gemeenten over 

beide processen tijdig en volledig worden geïnformeerd.  

5. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het 

besluitvormingsproces van uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor burgers. Met 

het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn 

via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor zover u dat niet al doet – in elk geval de volgende 

stukken te publiceren op uw website: 

a. statuten (de gemeenschappelijke regeling); 

b. samenstelling van de bestuurlijke organen; 

c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 

d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar). 
Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u betekent, 

maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van 

het bestuur, wat in het belang is van iedereen. 

6. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze 

zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke 

onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom.  

 

 

Steenbergen, 22 juni 2017 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


