Motie vreemd aan de orde van de dag
Meer democratische controle op Gemeenschappelijke Regelingen
De raad van de gemeente Boxtel bijeen in haar vergadering van
20 november 2018.
Overwegende dat:
 De gemeente Boxtel volgens de begroting 2019 onder andere
deelneemt aan de volgende Gemeenschappelijke Regelingen:
Stadsgewest ’s-Hertogenbosch, GGD Hart voor Brabant,
Veiligheidsregio Brabant-Noord, Regionale Ambulance Voorziening
Brabant-Noord, WSD-Groep en Omgevingsdienst Brabant-Noord;
 De bijdrage van de gemeente Boxtel aan deze Gemeenschappelijke
Regelingen in 2019 begroot is op € 2.963.583,-;
 Dit per inwoner neerkomt op circa € 96,60 per jaar;
 De financiële risico’s voor de gemeente Boxtel voor deze
Gemeenschappelijke Regelingen conform begroting 2019
€ 17.360.960,- bedragen;
 Dit per inwoner neerkomt op circa € 565,87 per jaar
 De gemeente Boxtel volgens de begroting 2019 verbonden is aan de
Stichting AgriFood Capital;
 De bijdrage van de gemeente Boxtel aan AgriFood Capital ongeveer
€ 123.000,- bedraagt;
 Dit per inwoner neerkomt op € 4,- per jaar;
 De gemeente Boxtel via één van de portefeuillehouders bestuurlijk
actief is binnen deze regelingen en de Stichting AgriFood Capital;
 De gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak
zorgvuldig wenst uit te voeren;
 De uitvoering van de kaderstellende en controlerende taak van de
gemeenteraad indirect via de portefeuillehouders dan wel via
zienswijzen plaats vindt;
 De informatievoorziening vanuit de Gemeenschappelijke Regelingen
en AgriFood Capital beperkt en op hoofdlijnen is;
 Door de betrokken griffies gezamenlijk het initiatief is genomen om
beleidsstukken en zienswijzen over Gemeenschappelijke Regelingen
en AgriFood Capital voor de raadsleden beschikbaar te stellen via
een apart iBabs account.

Besluit:
Verzoekt het college om voortaan de agenda’s en de (concept)
verslagen van vergaderingen van het Dagelijks Bestuur en het
Algemeen Bestuur van alle Gemeenschappelijke Regelingen,
inclusief AgriFood Capital, ter beschikking te stellen.
en gaat over tot de orde van de dag.
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Fractie BALANS
Mariëlle van Alphen
Rianne van Esch
Gerlof Roubos
Kim van de Sande
Wim van der Zanden

