
Uitnodiging steunfractie  
 
“Vertel het de fractie D66 Halderberge” 
 
op woensdag 24 februari 2021 vanaf 19.30 uur, via ……. 
 
Doel 
Vertel het de fractie D66 Halderberge. We hebben het over de 
onderwerpen, die worden besproken in de komende 
commissievergaderingen en er is ruimte voor algemene en politieke zaken 
in Halderberge. 
 
 
Voorstel agenda 
 

1. Opening en vaststellen van de agenda 
 

2. Actualiteiten: wat speelt er in Halderberge? Wat is van belang voor 
de fractie? 

 
3. A.L.V. D66 West-Brabant: terugblik en toelichting besluiten 

 
4. Voorbereiding commissievergaderingen voor de raad van 

donderdag 18 maart 2021 
 

a. Commissie B&O op woensdag 3 maart 2021 
 
Tijdens deze commissie staat er één onderwerp op de agenda: 
Regionale Energiestrategie 1.0 (RES). Als raad zijn we hier al 
een tijd mee bezig. In juni 2020 is de concept RES 0.5 van de rego 
West-Brabant gereed gekomen; nu is dat verder uitgewerkt naar de 
definitieve versie RES 1.0. 
Voor Halderberge ligt een opgave voor zon op daken. 
Vragen vanuit fractie aan steunfractie: wat is belangrijk voor het 
draagvlak voor de uitvoering van deze plannen? Wat hebben we 
daarvoor nodig? Wat moet er als het gaat om voorlichting en 
publiciteit gebeuren? Er is geen geld voor inzet van extra 
instrumenten of communicatie? Hoe belangrijk vinden dit voor het 
slagen van de plannen en het realiseren van draagvlak voor deze 
plannen? Moeten we desnoods voorstelen dit uit de algemene 
reserves halen? 

 
b. Commissie SM&V op donderdag 4 maart 2021 
 
Tijdens deze commissie staan de volgende onderwerpen op de 
agenda: 
Eerste aanwijzing van de Legesverordening Halderberge 



Op 28 mei 2020 heeft de raad een motie aangenomen, waarin het 
college wordt gevraagd om voorafgaand aan de inwerkingtreding 
van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (per 1 januari 2022) 
proefprojecten te starten. Om voor deze proefprojecten de juiste 
leges in rekening te kunnen brengen, is dit raadsvoorstel aan de 
orde. 
Geen vragen! 
 
Verlenging controleprotocol 
De auditcommissie stelt de raad voor om het controleprotocol voor 
de controle van de jaarstukken van de gemeente, die door de raad 
is vastgesteld op 17 maart 2016 voor onbepaalde tijd te verlengen. 
Geen vragen (gaat om formaliteit, die is voorbereid door 
auditcommissie vanuit de raad) 

 
Integraal Huisvestingsplan opvang- en onderwijshuisvesting 
(IHP) 
In het IHP worden per kern kaders en speerpunten benoemd, die 
binnen de kinderopvang en onderwijshuisvesting voor de komende 
jaren aan de orde zijn. Het Visiedocument Kindcentra zorgt dat veel 
waarde wordt gehecht aan de inhoudelijke samenwerking tussen 
onderwijs en opvang. 
Vragen vanuit fractie aan steunfractie: hoe belangrijk zijn 
duurzaamheidsdoelstellingen en een gezond binnenklimaat bij het 
IHP? Hoe erg is het dat de impact van de investeringsopgave die 
voortvloeit uit het IHP op de schuldquote niet overzichtelijk is?  

 
5. Tweede Kamerverkiezingen maart 2021: stand van zaken 

activiteiten  
 

6. Gemeenteraadsverkiezingen maart 2022: stand van zaken 
activiteiten 
 

7. Voorstel: openbare steunfractie met ingang van volgende 
commissiecyclus, waar iedereen welkom is, lid of niet. 

 
8. Sluiting 

 


