Voorstel
Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
Planning 2021: Vergaderschema en P&C cyclus

Datum
30 oktober 2020

Inleiding
Jaarlijks wordt een voorstel gedaan voor de vergaderdata in het volgende jaar. In dit voorstel
worden de data voor de vergaderingen in 2010 van het algemeen bestuur, inclusief de daarmee
samenhangende P&C planning ter vaststelling aan u voorgelegd.
Toelichting
Voor het houden van de bestuursvergaderingen is uitgegaan van de volgende uitgangspunten. De
vergaderingen van het dagelijks- en algemeen bestuur vinden plaats op vrijdag.
Van een bestuurslid is het verzoek ontvangen of de bestuursvergaderingen één uur later kunnen
starten dan gebruikelijk.
Dus van 11.00 – 13.00 uur i.p.v. 10.00 – 12.00 uur.
Ik stel u voor om bij het vaststellen van het vergaderschema 2021 gezamenlijk tot
overeenstemming te komen over de aanvangstijd van de bestuursvergaderingen.
De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden vooraf gegaan door een consultatie van het
Regie-overleg.
Het volgende vergaderschema wordt voor 2021 voorgesteld:
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Dit vertaalt zich naar de volgende bestuurlijke planning met betrekking tot de P&C cyclus:
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De Planning & Control cyclus 2021 beschrijft de procedures voor het opstellen en vaststellen van
de kadernota, de conceptbegroting, de jaarrekening alsmede de eerste en tweede
bestuursrapportage.
In de planning is meegenomen dat, net als voorgaande jaren, de regiefunctionarissen een rol
hebben in de voorbereidende fase van besluitvorming. Dit heeft als voordeel dat u als bestuur
voorstellen tegemoet kunt zien, waarbij rekening is gehouden met de ambtelijke inbreng van de
deelnemers.

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. De vergaderingen van het algemeen bestuur in 2021 te houden op 22 januari, 9 april, 9 juli
en 5 november 2021.
2. Een keuze te maken over de aanvangstijd van de bestuursvergaderingen, nl
a. van 10.00 uur – 12.00 uur of
b. van 11.00 uur – 13.00 uur.

Besluit
Van
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
Planning 2021: Vergaderschema en P&C cyclus

Datum
30 oktober 2020

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant;
gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
besluit:
1. De vergaderingen van het algemeen bestuur in 2021 te houden op 22 januari, 9 april, 9 juli
en 5 november 2021.
2. Van 10.00 uur – 12.00 uur of
Van 11.00 uur – 13.00 uur.

Aldus vastgesteld op 30 oktober 2020,
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,

de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots

