Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
3 december 2015 is door de raad, de in regionaal verband opgestelde Nota Verbonden Partijen,
vastgesteld. Een van de spelregels heeft betrekking op de kaderstelling. De spelregel is als volgt:
Jaarlijks in november sturen deelnemers van de verbonden partij richtlijnen aan de verbonden partij
waarop de beleidsmatige en financiële kaders gebaseerd dienen te worden. In deze kaders geeft de
gemeenschappelijke regeling op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de begroting aan.
Voor NV’s en BV’s gelden uiteraard de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek (BW).
De beleidsmatige en financiële richtlijnen die ter vaststelling worden aangeboden hebben betrekking
op de begrotingen 2020 van de grotere gemeenschappelijke regelingen.
Deze richtlijnen zijn in regionaal verband en in overleg met de betreffende gemeenschappelijke
regelingen opgesteld.
Voor de gemeenschappelijke regelingen geldt dat de deelnemers van de gemeenschappelijke
regelingen de algemene financiële en beleidsmatige kaders uiterlijk 1 februari 2020 ontvangen. De
kaderbrief moet kort de belangrijkste opgaven bevatten voor het komend jaar en de richtlijnen moeten
erin zijn verwerkt.
Beoogd effect
Duidelijke kaderstelling vanuit de deelnemers ten behoeve van de begrotingen 2020 van de
gemeenschappelijke regelingen.
Argumenten
1.1 Dit is conform de vastgestelde Nota Verbonden Partijen.
In de Nota Verbonden Partijen is opgenomen dat de deelnemers de richtlijnen jaarlijks in november
naar de verbonden partijen sturen. De financiële- en beleidsmatige richtlijnen zijn als bijlage
bijgevoegd. De financiële richtlijnen gelden voor alle gemeenschappelijke regelingen; voor een aantal
zijn aanvullende financiële richtlijnen opgesteld. De beleidsmatige richtlijnen zijn per
gemeenschappelijke regeling weergegeven.
Kanttekeningen
1.1 Dit wijkt af van de vastgestelde Nota Verbonden Partijen.
In de Nota Verbonden Partijen is vermeld dat de richtlijnen in de gemeenteraden behandeld worden
bij de behandeling van de gemeentebegroting.
De behandeling van onze begroting 2019 vindt plaats op 8 november 2018 in de raad. In verband met
de tijdige aanlevering van de stukken is het niet haalbaar om de richtlijnen op te nemen in de
begroting 2019. Op zich is dit geen belemmering omdat de richtlijnen gelden voor de begrotingen
2020 van de gemeenschappelijke regelingen, die uiterlijk 15 april 2019 dienen te worden aangeleverd
bij de deelnemers voor een zienswijze.
Financiën
Eventuele financiële consequenties worden
gemeenschappelijke regelingen aanleveren.
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Communicatie
Na vaststelling door de raad worden de richtlijnen toegezonden aan de besturen van de betreffende
gemeenschappelijke regelingen.
Bijlagen
1. Financiële richtlijnen begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen;
2. Beleidsmatige richtlijnen begroting 2020 gemeenschappelijke regelingen.

