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Inleiding
In deze mededeling wordt u de voortgang gemeld op de mededeling aan het AB van 19 februari.
Het AB heeft toen kennisgenomen van de volgende opdracht:
“Wij zullen met (…) d.m.v. een SMART geformuleerde projectopdracht een regiobreed onderzoek
doen naar de mogelijkheden om eenmalige vastlegging met meervoudig gebruik in de toekomst
mogelijk te maken voor WOZ/BAG en BGT”. Op 11 mei heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden.
Toelichting
Bijeenkomst
De bijeenkomst was goed bezocht vanuit meerdere ambtelijke disciplines, van meerdere
deelnemers en ook van niet deelnemers. Onder leiding van een dagvoorzitter heeft een tweetal
sprekers ons meegenomen in de voordelen en mogelijkheden van samenwerking. Wij hebben van
de aanwezigen gehoord dat teruggezien kan worden op een goede startbijeenkomst waarbij ook
belangstelling is gepeild voor deelname aan de werkgroep.
Ambtelijke vertegenwoordiging
Wij verheugen ons er op dat er een brede belangstelling is voor deelname aan de werkgroep. Deze
zal worden ingevuld door meerdere ambtelijke disciplines uit Roosendaal, Halderberge, Breda,
ABG groep, Bergen op Zoom, Etten Leur en Waterschap Brabantse Delta.
Proces
De komende maanden zal de werkgroep enkele malen bij elkaar komen waarbij het de verwachting
is dat er aan het eind van het derde kwartaal 2016 ambtelijk resultaat kan worden opgeleverd.
Daarbij wordt belangrijk geacht dat de resultaten niet alleen bij het bestuur van de BWB worden
gedeeld maar ook bij de andere besturen (van de overige gemeenten in het gebied van het
waterschap).
Bestuurlijke trekker
Eén van de sprekers wees ons erop dat dezelfde initiatieven in de provincie Limburg tot een succes
hebben geleid door de bevlogen betrokkenheid van een bestuurder die in deze vorm van
samenwerking gelooft. Nadat in de oktober vergadering van het dagelijks bestuur een presentatie is
gegeven over dit onderwerp zal worden bezien wie van u (of van uw colleges of bestuur) als
bestuurlijk trekker kan worden aangewezen.
Voorstel:
Kennisnemen van deze mededeling.

