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De raad van de gemeente Steenbergen;
In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 mei 2018
Gelet op:
het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 mei 2018;
gelet op artikel 34 van de Wet op Gemeenschappelijke Regelingen;

besluit:
1. In te stemmen met de begrotingswijziging ISD Brabantse Wal 2018 en de daaruit volgende
aanvullende bijdrage van € 69.720 en deze eenmalig ten laste van de risico reserve te
brengen.
2. In te stemmen met de ontwerpbegroting ISD Brabantse Wal 2019 tot een bedrag van
€ 1.252.560
3. In te stemmen met de volgende zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 ISD Brabantse Wal:
a. De raad vraagt het GO van de ISD Brabantse Wal om aan de hand van het onderzoek
naar de taakstelling op personele kosten te komen tot besluitvorming uiterlijk 15 september
2018.
b. 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:
1. statuten (de gemeenschappelijke regeling);
2. samenstelling van de bestuurlijke organen;
3. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
4. 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.

Steenbergen, 28 juni 2018
De raad voornoemd,
de griffier

de voorzitter

drs. E P.M. van der Meer

R.P. van den Belt, MBA

