
  

  

   Raadsvoorstel  
  

  

  

Datum raadsvergadering:  23 juni 2022  Agenda nr.:    

Portefeuillehouder(s):  Wethouder Van der Star  Registratiecode:    

Onderwerp:  Zienswijzen begrotingen 2023 gemeenschappelijke regelingen  

  
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  

  

Voorstel 
Samenvatting:  

De gemeente Roosendaal neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen. De besturen van deze 

gemeenschappelijke regelingen hebben hun begrotingen voor 2023 ingediend om de raad in de gelegenheid 

te stellen een zienswijze naar voren te brengen.   

Eventuele financiële consequenties die uit de begrotingen voortvloeien worden meegenomen in de reguliere 

P&C-cyclus. De ontvangen (voorlopige) jaarrekeningen 2021 worden ter kennisname aan de raad 

aangeboden.   

  

1. de raad met bijgevoegd raadsvoorstel voor te stellen om:  

  

a. De begroting 2023 van de Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) vast te stellen en daarbij 

geen zienswijze in te dienen.  

  

b. De begroting 2023 van de GGD West-Brabant (GGD) vast te stellen en daarbij de volgende 

zienswijze in te dienen:  

1. de GGD wordt verzocht om een voorstel te doen in het AB van 7 juli 2022 omtrent besteding van de 

hierna vermelde bestemmingsreserves, aangezien deze conform financiële richtlijn 3 in 

besluitvorming opgenomen hadden moeten worden in de ontwerpbegroting en om de raad na de 

besluitvorming op 7 juli 2022 te informeren over hoe reserves worden ingezet. Het gaat om 

Bestemmingsreserve Risico plustaken, Uitbraak infectieziektes, Frictiekosten, Monitors, Innovatie 

infectieziektebestrijding.      

2. de GGD wordt verzocht om in 2023 de raad te informeren over wat het effect is van de vier landelijke 

Position Papers op de strategische doelen uit de Agenda van de Toekomst.    

3. de raad verwacht dat de GGD in afstemming met de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant en 

omringende GGD-en werkt aan een robuustere organisatie die het makkelijker maakt om in te spelen 

op crises. De raad wordt geïnformeerd over de ontwikkelingen hierover en realiseert zich tevens dat 

punt 2 hierop van invloed is.      

4. de raad geeft de opdracht aan de GGD om in 2022 in samenspraak met deelnemende gemeenten te 

komen tot een opdracht rondom de inbedding van de bestrijding van het Coronavirus.    

5. de raad gaat er van uit dat de GGD uiterlijk in het derde kwartaal van 2022 - gezien het risico op een 

hogere deelnemersbijdrage - een toelichting geeft over de huisvestingsopgave omdat de VRMWB de 

huur aan de Doornboslaan te Breda (hoofdlocatie GGD West-Brabant) per 1-1-2023 heeft 

opgezegd.    

6. de GGD wordt verzocht om in het AB van 7 juli 2022 met voorstellen te komen hoe de autonome 

ontwikkelingen binnen de begroting opgevangen kunnen worden zodat de gemeentelijke bijdrage 

niet of veel beperkter zal stijgen de komende jaren en om de raad na de besluitvorming op 7 juli 

2022 hierover te informeren.    

  

c. De begroting 2023 van ICT West-Brabant West (ICT WBW) vast te stellen en daarbij geen 

zienswijze in te dienen.  

  

d. De begroting 2023 van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB) vast te stellen en 

daarbij de volgende zienswijze in te dienen:  

  

1. Een overzicht op te nemen met de bestedingen van de bestemmingsreserve meetstations (2023 t/m 

2026);   

2. De meerjarenraming en de bijdragen van de deelnemers neerwaarts bij te stellen zodat de 

meerjarenbegroting sluitend is en er geen resultaat wordt verwacht in 2024 en verder;   



3. Naar aanleiding van de conceptbegroting 2023 de deelnemers bij het opstellen van de 

(ontwerp)begroting 2024 vooraf actief te betrekken bij de risico-inventarisatie t.b.v. de paragraaf 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing;   

4. Naar aanleiding van de conceptbegroting 2023 de deelnemers actief te informeren over en te 

betrekken bij de diverse elementen (o.a. Omgevingswet, MWB norm en declarabele uren) die van 

invloed zijn op de kostenontwikkeling van de omgevingsdienst;   

5. Verzoek is om de zienswijze te verwerken in de definitieve versie van de begroting 2023.  

  

e. De begroting 2023 van de Regio West-Brabant (RWB) vast te stellen en daarbij geen zienswijze in te 

dienen.  

  

f. De begroting 2023 van het Regionaal Bureau Leren (RBL) vast te stellen en daarbij geen zienswijze 

in te dienen.    

  

g. De begroting 2023 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) 

vast te stellen en daarbij de volgende zienswijze in te dienen:   

  

1. De raad vraagt de RAV om de gemeenten te informeren over de meest geschikte rechtsvorm 

voor de RAV;    

2. De raad vraagt de RAV om de gemeenten te informeren over de resultaten van het in 2023 uit te 

voeren landelijke klanttevredenheidsonderzoek door NIVEL en het klanttevredenheidsonderzoek 

door middel van direct contact met de patiënt.   

  

h. Niet in te stemmen met de begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 

(VRMWB) en daarbij de volgende zienswijze in te dienen:   

  

1. De raad wordt voorgesteld om de VR te verzoeken zo spoedig mogelijk te komen met de actualisatie 

van het Regionaal Risicoprofiel en het daarop gebaseerde dekkings- en spreidingsplan en de 

wijzigingen die daaruit voortvloeien in de begroting 2023 (of 2024) te verwerken.    

2. De raad wordt voorgesteld om de VR te verzoeken zorg te dragen voor een verbetering van de 

bezetting met het materieel van de beroepspost Roosendaal, in het licht van de (brand)risico’s en de 

regiofunctie. De raad wordt voorts voorgesteld nog steeds aan de VR aandacht te vragen bij de 

uitwerking en besluitvorming van de takendiscussie voor de financiële uitdagingen waar gemeenten 

mee kampen. De basistaken brandweerzorg, crisisbeheersing, risicobeheersing en GHOR, gaan 

voor op andere bijkomende incidentele vraagstukken. Ook is het is belangrijk om helder te blijven 

duiden wat een crisis is en waar de veiligheidsregio wel of geen rol heeft.    

3. De raad wordt gevraagd de VR dringend te verzoeken, als gevolg van de aanpassing 

rapportagecyclus, om naast de enige rapportage in een kalenderjaar, zijnde na 6 maanden (30 juni) 

in het kort op verwachtte afwijkingen te rapporteren. Dit zijn de ‘soft-closures’ na 4,8 en 10 maanden.  

  

i. De begroting 2023 van het Werkplein Hart van West Brabant vast te stellen en daarbij geen 

zienswijze in te dienen.   

  

j. De begroting 2023 van het West-Brabants Archief (WBA) vast te stellen en daarbij geen zienswijze 

in te dienen.    

  

k. De begroting 2023 van de WVS-groep vast te stellen en daarbij geen zienswijze in te dienen.   

  

  

2. In te stemmen met de gewijzigde begroting 2022 van :  

  

a. De Veiligheidsregio Midden en West Brabant en daarbij geen zienswijze in te dienen.  

b. ICT WB en daarbij geen zienswijze in te dienen.  

  

3. De bijdragen conform de begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen op te nemen in de 

gemeentebegroting 2023-2026.  

  

     



4. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarrekeningen van 2021 van:  

1. Belastingsamenwerking West Brabant  
2. GGD West-Brabant;  
3. ICT Samenwerking West-Brabant West;  
4. Omgevingsdienst Midden en West-Brabant;  
5. Regio West-Brabant;  
6. Regionaal Bureau Leren West-Brabant;  
7. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord;  
8. Veiligheidsregio Midden en West-Brabant;  
9. Werkplein Hart van West-Brabant; 10. West-Brabants Archief;  

11. WVS-Groep.  
  

  

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.  

Burgemeester en wethouders van Roosendaal  

  

 De secretaris,          De burgemeester  

 E. Franken           J.M. van Midden MSc  


