versie 8 april 2020, 10.00 uur

Besluitenlijst DB-vergadering
2 april 2020, 9.00-11.00 uur
Conference call
Agendapunt Onderwerp
3.a-3.c

Verslag, actiepuntenlijst en
besluitenlijst DB 20 februari

4.a

Rekenkameronderzoek ODZOB

Voorstel

Besluit
Het DB stelt deze vast.

1.

De reflectie op het rekenkameronderzoek

1.

ODZOB vast te stellen die eerder per email aan
het DB ter instemming is voorgelegd;
2.

Gedachtewisseling te hebben over deze

2.

reflectie;

4.b

Transitie bodem naar
Omgevingswet

3.

Rol en positie te bepalen van het DB.

1.
2.

Kennis nemen van het projectplan en werkwijze.
Een afgevaardigde namens het DB in de
Brabantbrede bestuurlijke stuurgroep
benoemen.
Instemmen met brief aan nieuwe bevoegd gezag
gemeenten bodem aangaande reserveren
budget 2021 in voorjaarsnota’s.

1.
2.

De heer H.J.M. Beex te benoemen als lid van de

Het DB besluit conform voorstel.

3.

4.d
5.a

Benoeming lid van de Stuurgroep
Regionaal Meetnet Zuidoost-Brabant

1.

Voorlopige jaarstukken 2019

1.

Vaststellen van de voorlopige jaarstukken 2019.

2.

Kennisnemen van het accountantsverslag.

3.

Instemmen met de verzending van de

3.

Conform voorstel.
Het DB vaardigt de heer Thijs namens het DB af
als lid van de Brabantbrede bestuurlijke
werkgroep.
Inclusief enkele aanpassingen (zie verslag), gaat
het DB akkoord. De heer Thijs krijgt mandaat
om de aangepaste brief te accorderen.

Stuurgroep Regionaal Meetnet Zuidoost-Brabant.

voorlopige jaarstukken 2019 en het
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De processtappen die in de memo zijn
beschreven worden genuanceerd, evenals de
(volgende) rol van de ODZOB.
De heer Van der Ven schrijft een tekstvoorstel
(mail) om het AB tussentijds te informeren, dit
voorstel wordt eerst ter accordering voorgelegd
aan het DB.

Besluiten verg. DB d.d. 2 april 2020

Het DB besluit conform voorstel.
De heer Van der Stek heeft mandaat om een enkele
tekstuele aanpassing (op verzoek van de
accountant) af te handelen via de auditcommissie
van 2 april.
concept d.d. 8 april 2020, 10.00 uur

accountantsverslag aan de raden en staten van
de deelnemers met de bijgevoegde
aanbiedingsbrief.
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Besluiten verg. DB d.d. 2 april 2020

concept d.d. 8 april 2020, 10.00 uur

