-Aan de Gemeenteraden en
Provinciale Staten Noord-Brabant,
deelnemend in de GR ODZOB/
-Aan de Gemeenteraden deelnemend in de GR VRBZO

uw kenmerk

uw bericht van

ons kenmerk

datum

Z.73609/D.246348/JBon/JlP

12 juli 2017

onderwerp

contactgegevens

Ontwerpbesluit tot aansluiting bij BIZOB

e-mail

:

tonemmen@vrbzo.nl /j.bontenbal@odzob.nl

tel.

:

06 53 43 66 73 / 088 369 04 47

Geachte leden van de gemeenteraad, leden van provinciale staten,
De Algemeen Besturen van VRBZO (Veiligheidsregio Brabant Zuidoost) en de ODZOB (Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant) hebben op respectievelijk 3 juli 2017 en 29 juni 2017 een voornemen tot besluit
genomen om deel te nemen in de Stichting Bureau Inkoop Zuidoost-Brabant respectievelijk per 1 januari
2017 en per 1 januari 2018.
Bijgevoegd treft u de ontwerpbesluiten aan van de Algemene Besturen van de VRBZO/ODZOB. In deze
ontwerpbesluiten wordt verwezen naar bijlagen, die op verzoek op te vragen zijn bij de onder
contactgegevens genoemde personen. Conform de artikelen 31a en 55a van de Wet gemeenschappelijke
regelingen en op basis daarvan in de GR van de ODZOB opgenomen artikel 3 lid 4, wordt u (voor VRBZO:
gemeenteraden; voor ODZOB: gemeenteraden en Provinciale Staten) met betrekking tot bovengenoemde
ontwerpbesluiten in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ter kennis van de Algemeen Besturen
te brengen, waarna de Algemeen Besturen van VRBZO en ODZOB in het najaar een definitief besluit zullen
nemen.
U wordt verzocht om eventuele wensen en bedenkingen uiterlijk op 13 oktober a.s. ter kennis van het
Algemeen Bestuur van de VRBZO (t.a.v. de heer Ton Emmen, E: tonemmen@vrbzo.nl), dan wel het
Algemeen Bestuur van de ODZOB (t.a.v. de heer Jan Bontenbal, E: j.bontenbal@odzob.nl) te brengen.

pagina 1 van 2

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van

Namens het Algemeen Bestuur van de

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

R. Brons

J.M. Bontenbal

directeur

plaatsvervangend directeur

Bijlagen:

•

Ontwerpbesluit AB VRBZO aansluiting bij BIZOB

•

Ontwerpbesluit AB ODZOB aansluiting bij BIZOB
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