
Beleidsmatige richtlijnen 2017 voor 6 Verbonden Partijen

WVS-groep (WVS):
 De WVS-groep gaat zich binnen een periode van 5 jaar omvormen tot een 

leer-werkbedrijf voor een bredere doelgroep van de Participatiewet. 
 WVS dient haar activiteiten en inspanningen in samenhang met de 

activiteiten en inspanningen van het Werkplein Hart van West-Brabant te 
bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient 
te zijn.

 Vanuit de vraag van de werkgever werkt WVS-groep  aan het versterken 
van vaardigheden en competenties voor de mensen met een SW-indicatie 
en de doelgroep van de Participatiewet.

Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein HvWB):
 We geven opdracht aan het Werkplein HvWB om bij te dragen aan onze 

sociaal-economische en maatschappelijke doelen door duidelijke 
prestatieafspraken te maken met bijbehorende budgetten voor de 
doelgroep uit de Participatiewet. De uitstroom van werkzoekenden uit de 
uitkering naar regulier werk is het hoofddoel. 

 WVS dient haar activiteiten en inspanningen in samenhang met de 
activiteiten en inspanningen van het Werkplein Hart van West-Brabant te 
bezien, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient 
te zijn.

 Vanuit de vraag van de werkgever werkt het Werkplein HvWB aan het 
versterken van vaardigheden en competenties van werkzoekenden en het 
ontwikkelen van activiteiten op het gebied van werk of participatie.

 Daarnaast heeft het Werkplein als taak om sociale uitsluiting en armoede 
te voorkomen door inkomensondersteuning te verlenen.

Omgevingsdienst West-Brabant (OMWB):
 Van belang zijn de beleidslijnen uit de vastgestelde beleidsplannen en 

uitvoeringsprogramma’s  over vergunningen, veiligheid, toezicht, 
handhaving en milieu.  

 De OMWB  brengt haar huishouding op orde en gaat de gewenste 
dienstverlening  aan Roosendaal en de andere deelnemers leveren. Het 
actieplan “Huis op Orde” heeft  daarom een prominente plek in de 
kaderbrief en begroting 2017 van de OMWB. 

Regio West-Brabant (RWB):
Het uitvoeringsprogramma van  de RWB geeft richting en uitvoering aan de 
gestelde ambities uit de strategische agenda. Focus blijft een aandachtspunt. 

 In de bestuursrapportages wordt een voortgangsrapportage verwacht over 
de realisering van de uitvoeringsagenda en over het O&O-fonds, zodat de 
deelnemende gemeenten de voortgang kunnen monitoren. 

 De accentverschuivingen en focus dienen een vertaalslag te krijg in de 
organisatie van de RWB en in haar samenwerking met partners in de regio.

Veiligheidsregio:
 De Veiligheidsregio heeft als taak zorg te dragen voor crisisbeheersing, 

risicobeheersing, brandweerzorg, bevolkingszorg en geneeskundige 
hulpverlening bij rampen en crises met als doel gezamenlijk de fysieke 



veiligheid en maatschappelijke continuïteit in de regio te borgen. 
Zodoende draagt de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij aan een 
veilig Roosendaal en een veilige regio.

 In het beleidsplan 2015-2019 zijn in totaal 40 actiepunten opgenomen, die 
uiterlijk in 2019 moeten zijn gerealiseerd. Deze actiepunten zijn vooral 
gericht op continuïteit van beleid en kwaliteit. In de kaderbrief 2017 geeft 
de Veiligheidsregio aan welke actiepunten in 2017 centraal staan. In de 
begroting geeft de Veiligheidsregio aan op welke wijze deze actiepunten 
worden ingevuld. 

GGD:
 Van belang zijn de beleidslijnen uit de vastgestelde beleidsplannen en 

uitvoeringsprogramma’s: “  lokaal gezondheidsbeleid 2013-2017” en het 
preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018.

 In de kaderbrief 2017 besteedt de GGD West-Brabant in ieder geval 
aandacht aan:
- De ondersteuning van gemeenten, instellingen, onderwijs en andere 

partners opdat zoveel mogelijk inwoners zo gezond, zelfstandig en lang 
mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving;

- De aansluiting van de GGD West-Brabant bij regionale en lokale 
uitdagingen waar gemeenten voor staan én bij de behoeften van 
burgers. Dit betekent voor gemeenten meer keuzevrijheid en flexibelere 
GGD-producten en –diensten;

- het verstevigen van het netwerk rondom kwetsbare burgers zodat 
niemand tussen de wal en het schip valt.

Financiële richtlijnen 2017 Verbonden Partijen (voor alle 6 
Verbonden Partijen)

 Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) 
wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende begroting 
aanbiedt aan de deelnemende gemeenten. De gehanteerde 
begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting van de GR 
inzichtelijk te worden gemaakt.

 Het indexcijfer van 0,5% (algemene prijsontwikkeling BBP) uit de 
septembercirculaire 2015 is de basis voor de toe te passen indexering voor 
de begroting 2017.

 De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. 
Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken 
in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit reeds door 
het Algemeen Bestuur is besloten.

 De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording 
Provincies en Gemeenten (BBV).


