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 onderwerp : Begroting Regio West-Brabant  2013 bijlage : geen 

 

Geachte  voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de Regio West Brabant, 

 

Recent hebben wij de begroting 2013 van de GR-RWB ontvangen voor het geven van een 

zienswijze. Bij deze informeren wij u over de zienswijze die ons college aan de gemeenteraad zal 

adviseren kenbaar te maken. Dit is vooruitlopend op de raadsbehandeling die op 4 juli plaatsvindt. 

Zodra de gemeenteraad hierover vergaderd heeft, informeren wij u over de definitieve zienswijze.  

 

De zienswijze luidt als volgt: 

 

- gezien de forse nadelige resultaten bij de jaarrekening 2011 uiten wij onze zorg over de 

financiële huishouding bij de RWB; 

- de begroting sluit in 2016 met een taakstelling van ca. € 4 ton. U stelt voor een takendiscussie 

te starten, wij zouden graag zien dat deze discussie in 2012 zijn beslag krijgt en bij de 

deelnemende gemeentes tot besluitvorming leidt;  

- bij de geijkte momenten, zoals bestuursrapportages, vragen wij u  te rapporteren over de 

realisatie van de bezuinigingen; 

- met betrekking tot de financiering van de Strategische Agenda is in het Algemeen Bestuur van 

de RWB besloten het restant van het Regiofonds hiertoe in te zetten. Vanaf 2014 is de 

verwachting dat € 1 per inwoner aanvullend nodig is voor de financiering van de Strategische 

Agenda. Wij stemmen niet zonder meer in met een extra bijdrage van € 1 per inwoner. 

Hiertoe zal een afzonderlijk financieringsvoorstel moeten worden voorgelegd; 

- het voorstel om al in 2012 een evaluatie te houden over de werking van de GR RWB 

ondersteunen wij van harte; 

 

 

 

 



  
  

bladaanduiding : 2/2 

zaaknummer : 616776 

 

 

 

 

- om een goede koppeling te maken tussen prestaties en financiële middelen streven wij ernaar 

een dienstverleningsovereenkomst op te stellen. Met meerdere verbonden partijen hebben wij 

hier positieve ervaringen mee opgedaan en dit is in de lijn van de beleidslijn die is vastgelegd 

in de kadernota verbonden partijen. 

 

Wij verzoeken u deze zienswijze in uw vergadering waarin de begroting wordt behandeld in te 

brengen en vertrouwen erop u hierbij op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

De secretaris,                         De burgemeester, 

 

 


