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raadsvergadering: 

30 juni 2016   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 
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Verbraak, Polderman, Lok 

  Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Begrotingen 2017 en (voorlopige) jaarrekeningen 2015 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 begroting 2017 ingediend om de raad in de 

gelegenheid te stellen een zienswijze naar voren te brengen. Van de Omgevingsdienst Midden- en 

West-Brabant is tevens de begroting 2016 ontvangen voor een zienswijze. De eventueel uit de 

begrotingen voortvloeiende financiële consequenties worden meegenomen in de reguliere P&C-cyclus. 

De ontvangen (voorlopige) jaarrekeningen 2015 worden ter kennisname aan de raad aangeboden. 

 
Wij stellen u voor: 

 

1. In te stemmen met de begroting 2017 van: 

a. Regionaal Bureau Leerplicht; 

 

b. GGD West-Brabant, en in de zienswijze op te merken dat: 

- De gemeente in de toekomst meer keuzevrijheid en flexibelere GGD-producten en  

-diensten verwacht. Het is van belang dat de GGD daar rekening mee houdt; 

- In afwachting van de besluitvorming over het nieuwe basistakenpakket 

jeugdgezondheidszorg worden vanuit de gemeente nu geen uitspraken gedaan over de 

inhoud van de jeugdgezondheidszorg en de geraamde kosten daarvan, zoals vermeld in de 

beleidsbegroting 2017; 

- De reservepositie van de GGD fors is (€ 4,5 miljoen per 1-1-2017). Het AB van de GGD is 

akkoord gegaan met deze reservepositie, waardoor de GGD voldoet aan de Nota 

Verbonden Partijen. Wel is een discussie nodig of alle gevormde reserves in stand 

gehouden moeten worden;  

- De risico’s niet gekwantificeerd en/of geprioriteerd zijn. Er heeft wel een risicoanalyse 

plaatsgevonden door de GGD op basis van de Monte-Carlomethode. In de begroting willen 

we graag terugzien wat deze inventarisatie heeft opgeleverd en welke impact deze risico’s 

(kunnen) hebben. De risicoberekening dient de basis te zijn voor het weerstandsvermogen 

oftewel de algemene risico reserve; 

- Niet duidelijk is op welke wijze de begrotingen van de GHOR en GMV in de begroting van 

de GGD verweven zijn en wat daarvan de gevolgen zijn. 

 

c. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 

 

d. Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

e. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, en in de zienswijze op te 

merken dat: 

- de prestatie-indicator die wordt gehanteerd voor 2017, een overschrijdingspercentage op de 

responstijd voor A1-ritten (melding-aankomst meer dan 15 minuten), maximaal 5,5% mag 

bedragen. 

 

f. Regio West-Brabant, en in de zienswijze op te merken dat: 

- Onderzocht moet worden of het Onderzoek & Ontwikkelfonds een structureel overschot 

heeft. Indien dat het geval is, wordt de RWB verzocht dit overschot uit te keren aan de 

deelnemende gemeenten. 



- De reserves ‘Rekeningsaldo MARB’ en ‘Functiewaardering HR21’ nader moeten worden 

onderbouwd. Indien deze onderbouwing niet te geven is, wordt de RWB verzocht deze 

reserves uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 

- In de volgende P&C-documenten de risico’s dienen te worden gekwantificeerd en 

geprioriteerd. 

- Bij de volgende aanbesteding van het KCV onderzocht moet worden of ook alternatieve 

vervoerswijzen kunnen worden gehanteerd. 

- De extra bijdrage voor Rewin voor twee jaar beschikbaar wordt gesteld. Na afloop van deze 

twee jaar worden de resultaten van de extra bijdrage geëvalueerd in 2018. Met Rewin 

moeten voorts concrete prestatieafspraken gemaakt worden over de besteding van de extra 

bijdrage. Deze prestatieafspraken worden tussentijds gemonitord (bij voorkeur via de P&C-

cyclus van de RWB). 

 

g. WVS-groep, en aanvullend voor te stellen: 
1. in te stemmen met een gemeentelijke bijdrage aan WVS-Groep van € 427 per geplaatste 

WSW-medewerker in 2017; 
2. om de aanvullende gemeentelijke bijdrage in het exploitatieresultaat van WVS-groep op 

basis van de begroting 2017 van WVS-groep vast te stellen op € 454 per geplaatste Wsw-
werknemer. Deze aanvullende gemeentelijke bijdrage wordt als voorschot betaald; op basis 
van het werkelijke exploitatieresultaat 2017 vindt definitieve afrekening plaats; 

3. in de begroting 2017 van de gemeente Roosendaal een bijdrage aan WVS-Groep op te 
nemen van  € 635.092: 

4. en in de zienswijze van de gemeente Roosendaal bij het AB van WVS-groep het volgende 
naar voren te brengen:  

a) Met de begroting WVS 2017 kan worden ingestemd onder de nadere voorwaarde dat een 
drietal specifieke risico’s nader worden benoemd, gemonitord en daarover in 
kwartaalrapportages wordt gerapporteerd. Het betreft: 
- het risico dat werkelijke uitstroom niet in pas loopt met gehanteerde fictieve uitstroom van 

het landelijk rekenmodel en de gevolgen die dit heeft voor verhouding rijksbijdrage vs 
daadwerkelijke loonkosten; 

- in hoeverre de taakstelling leerwerktrajecten door WVS-groep kan worden gerealiseerd; 
- het aantal medewerkers dat een transitievergoeding moet worden betaald en het 

totaalbedrag van de uitgekeerde transitievergoedingen. 
b) De huidige begroting WVS 2017 ontbeert tot op heden een integrale insteek wat betreft de 

uitvoering van de Participatiewet. Zodra de bestuursopdracht herstructurering tot uitkomsten 
leidt kan de geconstateerde situatie ongedaan worden gemaakt. Er wordt van WVS-groep 
verwacht dat zij door middel van een begrotingswijziging of een nieuwe begroting de 
gewijzigde verhoudingen vastlegt; 

c) Indien de meicirculaire rond de sw-gelden van het participatiebudget grote financiële 
wijzigingen inhoudt wordt van WVS-groep verwacht dat zij dan een voorstel tot wijziging van 
de begroting aan de aangesloten gemeenten zal voorleggen. 

 

h. Werkplein Hart van West-Brabant, en als zienswijze het volgende naar voren te brengen: 
1. De volgende punten dienen gerealiseerd te worden: 
a) (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen 

� Samenwerking WVS; proces ketenbegroting is opgestart, maar nog niet 
doorgevoerd in deze begroting. 

b) Inzet van capaciteit 
� Temporisering taakstelling (relatie formatie/grootte klantbestand). 

c) Te bereiken effecten/effectindicatoren 
� Ambitie 3% en verdere ontwikkelingen ook financieel meerjarig doorrekenen in de 

BUIG en uitvoeringsbudgetten  (nu is dit alleen financieel doorvertaald in de 
begroting in de afname van de formatie). Rekening houden met extra toestroom 
statushouders. 

d) Andere relevante opmerkingen organisatieontwikkeling/samenwerking TNO;  
� extra inspanningen/maatregelen terugdringen klantenbestand conform 

Samenhangnotitie De Toekomst. 
2. Bij het opstellen van de begroting 2018 de afgesproken verdeling van de loonkosten voor 
2019 aanhouden op basis van de algemene verdeelsleutel voor uitvoeringskosten conform 
Gemeenschappelijke regeling. 
3. Er is nog geen sprake van een integrale benadering met de WVS-groep wat betreft de 
uitvoering van de Participatiewet. Aan het Werkplein wordt verzocht om de activiteiten en 



inspanningen in samenhang met de activiteiten en inspanningen van WVS-groep te bezien, 
waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. 
4. De meerjarenraming 2017-2019 geeft geen meerjarig inzicht omdat er niet wordt 
geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. Indien de meicirculaire rond participatiebudget 
grote financiële wijzigingen inhoudt wordt van het Werkplein verwacht dat zij dan een voorstel 
tot wijziging van de begroting aan de aangesloten gemeenten zal voorleggen met een reëlere 
financiële doorkijk. 
5. Met betrekking tot de meerjarenbegroting 2017-2019 wordt tevens opdracht gegeven actie te 
ondernemen om de meerjarenlijn voor wat betreft de overige (bedrijfsvoerings)kosten terug te 
brengen tot het niveau van de oorspronkelijke meerjarenbegroting 2015-2018. 
6. Er wordt vanuit gegaan dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken 
termijnen in acht neemt. Dit betekent voor 1 februari kaderbrief, voor 15 april de 
ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening en tot en met 30 juni is de termijn voor het indienen 
van zienswijzen. 
7. Aan het Werkplein wordt aandacht gevraagd voor de inzichtelijkheid van het 
besluitvormingsproces, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog 
daarop zouden de bestuurlijke stukken van het Werkplein algemeen toegankelijk moeten zijn 
via hun website. Verzocht wordt daarom in elk geval de volgende stukken te publiceren op de 
website: 
- Statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
- Samenstelling van de bestuurlijke organen; 
- Jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
- Agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar). 

 

i.  West-Brabants Archief, en in de zienswijze op te merken dat: 

-  Het bestuur van het WBA opgedragen wordt om de realisatie van het E-depot met 

voortvarendheid op te pakken en hiervoor op korte termijn een realistisch stappenplan op te 

stellen. 

-  De begroting 2017 in overeenstemming dient te worden gebracht met artikel 11 van het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

 

j. ICT samenwerking West-Brabant West. 

 

 
2. Met betrekking tot de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en 

West-Brabant in de zienswijze op te merken dat: 
1. De raad er vanuit gaat dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen 

in acht neemt. Concreet: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening 
voor 15 april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni. 

2. De raad verzoekt het bestuur van de OMWB met nadruk om op korte termijn te werken aan de 
verbetering van de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening en over de voortgang 
hiervan periodiek te rapporteren aan de deelnemers; 

3. De begrotingen 2016 en 2017 aanleiding geven tot de volgende opmerkingen, met het verzoek 
om op grond hiervan de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 aan te passen en ter besluitvorming 
aan het AB voor te leggen: 

a) Alle inkomsten uit “oude hypotheken”, waarover nog geen definitieve besluitvorming heeft 
plaatsgevonden en/of nog onderhevig zijn aan arbitrage dienen niet in de begrotingen 
opgenomen te worden; de eventueel daaraan verbonden uitgaven (bijv. de SBK-verplichtingen) 
dienen wel in de begrotingen te worden opgenomen. 

b) De  kostenramingen van de voorgenomen maatregelen kunnen slechts in de begrotingen 
worden opgenomen voor zover die deugdelijk zijn onderbouwd. Dit geldt met name voor het 
gevraagde frictiebudget (in 2016  € 1.250.000 en in 2017 € 750.000) en het budget voor 
transformatie organisatie (in zowel 2016 als 2017 € 500.000), maar ook voor het budget voor 
inhuur van personeel;  

c) De voorgestelde tariefopslag  voor de vorming van een algemene reserve is in strijd met de 
door onze gemeente vastgestelde ‘Nota verbonden partijen’ die reservevorming bij 
gemeenschappelijke regelingen niet toestaat; met deze tariefopslag stemmen wij dan ook niet 
in; 

d) De voorgestelde tariefopslag ter afdekking van een resterend tekort steunen wij niet. Wij zien 
graag een marktconform tarief op basis van een reguliere bedrijfsvoering; de gevolgen van de 
Cao-aanpassingen 2016 en 2017 dienen hierin te worden meegenomen; 



e) Het systeem van  verplichte deelnemersbijdragen zoals beschreven op blz.7 van de begroting 
is niet formeel vastgesteld en is daarmee in strijd met de geldende GR; de (jaarlijkse) 
werkprogramma’s zijn leidend voor de bedragen in de begroting; 

f) Omwille van de duidelijkheid zien wij graag dat er gebruik gemaakt wordt van een éénduidige 
verdeelsystematiek voor tekorten, eenmalige deelnemersbijdragen e.d., bijvoorbeeld de 
verdeelsleutel die onlangs  is vastgesteld voor de verrekening van verliezen oude jaren (AB-
besluit 23 maart 2016);  

g) De OMWB is een uitvoeringsdienst en dient zich te richten op haar kerntaken. In paragraaf 2.2 
worden de trends en ontwikkelingen geschetst zonder aan te geven wat dit betekent voor de 
ontwikkeling van de omzet. Nu is al zichtbaar dat door de komst van steeds meer algemene 
regels (en daardoor veel minder vergunningen), meer risico gestuurd toezicht en bedrijven die 
vanuit kwaliteitssystemen de zaak op orde hebben een afnemende omzet. De Omgevingswet 
zal die trend verder versterken. Wij willen de OMWB meegeven om daar als dienst op te 
anticiperen en dit zichtbaar te maken in de meerjarenramingen. 

4. Aandacht wordt gevraagd voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van de 
OMWB, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de 
bestuurlijke stukken algemeen toegankelijk moeten zijn via hun website. Verzocht wordt 
daarom in elk geval de volgende stukken te publiceren op de website van de OMWB: 
a. statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
b. samenstelling van de bestuurlijke organen; 
c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover 

openbaar). 

Wij gaan er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze zienswijze 

en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan welke 

onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en waarom. 

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

in de gemeentebegroting 2017-2020. 

 
4. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarrekening 2015 van: 

a. Regionaal Bureau Leerplicht; 

b. de GGD West-Brabant; 

c. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 

d. Belastingsamenwerking West-Brabant; 

e. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord; 

f. Regio West-Brabant; 

g. WVS-groep; 

h. Werkplein Hart van West-Brabant; 

i. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 

j. ICT samenwerking West-Brabant West. 

 

 
Aanleiding   

Sinds 2012 worden in één raadsvoorstel de zienswijzen op de begrotingen van alle 

gemeenschappelijke regelingen aangeboden, waarbij de raad wordt geadviseerd een standpunt in te 

nemen ten aanzien van de afzonderlijke begrotingen van deze gemeenschappelijke regelingen.  

 

De gemeente Roosendaal participeert in de navolgende gemeenschappelijke regelingen: 

- Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant; 

- GGD West-Brabant; 

- Veiligheidsregio West en Midden Brabant; 

- Belastingsamenwerking West Brabant; 

- Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord; 

- Regio West-Brabant; 

- WVS-groep; 

- Werkplein Hart van West-Brabant; 

- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 

- West-Brabants Archief; 

- ICT samenwerking West Brabant West. 

 



Kader    

Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke 

regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over de 

begroting naar voren te brengen.  

 

In de raadsvergadering van 3 december 2015 is de regionaal opgestelde Nota Verbonden Partijen 

vastgesteld. Het doel van de nota is om door middel van regionale procesafspraken inhoudelijk en 

financieel meer grip te krijgen op de verbonden partijen. In regionaal verband is tevens een model 

zienswijze opgesteld. Dit model dient als handleiding voor de op te stellen zienswijze. De regionale 

adviezen zijn in een overzicht als bijlage bijgevoegd. 

 

Motivering / toelichting   

 
1.a.1 De begroting 2017 van het Regionaal Bureau Leerplicht voldoet aan de voorwaarden. 

De begroting 2017 is sluitend en in lijn met voorgaande begrotingen. Het prijspeil 2016 is gehandhaafd 

in de begroting 2017, met uitzondering van de loonkosten. Deze zijn geïndexeerd conform de nieuwe 

CAO. In 2016 is geen kaderbrief 2017 ontvangen. Aan het bestuur van het RBL zal daarom wel worden 

meegedeeld dat voor de begroting 2018 een kaderbrief wordt verwacht, conform de Nota Verbonden 

Partijen. In deze kaderbrief dient dan ook de indexering voor de meerjarenbegroting te worden 

opgenomen.  
 

1.b.1 De begroting 2017 van de GGD West-Brabant voldoet aan de voorwaarden. 

De begroting 2017 is sluitend en biedt een solide basis voor uitvoering van de taken. Er is wel sprake 

van enkele discussiepunten en onduidelijkheden, die in de zienswijze worden opgenomen: 

• In voorgaande jaren is flexibilisering van het takenpakket ingezet. Flexibilisering heeft geen 

betrekking op het basispakket, aangezien dit voornamelijk is gebaseerd op wettelijke taken. In de 

beleidsbegroting 2017 van de GGD wordt flexibilisering benoemd bij jeugdgezondheidszorg en 

technische hygiënezorg. Gemeenten hebben behoefte aan meer keuzevrijheid en flexibelere GGD 

producten en –diensten over een bredere linie. Wij verwachten in de toekomst dan ook ten aanzien 

van de dienstverlening van de GGD meer keuzemogelijkheden. Het is van belang daar rekening 

mee te houden. 

• In afwachting van de besluitvorming over het nieuwe basistakenpakket jeugdgezondheidszorg doen 

wij hierbij geen uitspraak over de inhoud van de jeugdgezondheidszorg en de geraamde kosten 

jeugdgezondheidszorg zoals vermeld in de beleidsbegroting 2017 van de GGD. Wij wachten wat 

dat betreft de besluitvorming over het nieuwe basistakenpakket jeugdgezondheidszorg af. 

Overigens zijn wij van mening, dat deze besluitvorming te allen tijde dient te leiden tot een 

begrotingswijziging als gevolg van het verdwijnen van het maatwerk gedeelte en het realiseren van 

een basistakenpakket met plustaken. In de aangepaste beleidsbegroting 2017 van de GGD dient 

het onderscheid in basistaken en plustaken zowel inhoudelijk als financieel tot uitdrukking te komen. 

• In de nota Verbonden Partijen is m.b.t. reserves en voorzieningen opgenomen dat verbonden 

partijen in principe geen reserves aanhouden, omdat weerstandscapaciteit aanwezig is bij de 

deelnemende gemeenten. Een verbonden partij mag hiervan afwijken indien een expliciet voorstel 

hiertoe wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van de verbonden partij.  

De reservepositie van de GGD is fors (€ 4,5 miljoen per 1-1-2017). Het AB van de GGD is akkoord 

gegaan met deze reservepositie, waardoor de GGD voldoet aan de Nota Verbonden Partijen. Wel is 

een discussie nodig of alle gevormde reserves in stand gehouden moeten worden.  

• De GGD heeft in de begroting wel aangegeven welke risico’s relevant zijn. Deze risico’s zijn echter 

niet gekwantificeerd en/of geprioriteerd, waardoor er geen inzicht is in de impact van de opgenomen 

risico’s. Er heeft wel een risicoanalyse plaatsgevonden door de GGD op basis van de Monte-

Carlomethode. In de begroting willen we graag terugzien wat deze inventarisatie heeft opgeleverd 

en welke impact de risico’s (kunnen) hebben. De risicoberekening dient de basis te zijn voor het 

weerstandsvermogen oftewel de algemene risico reserve. De GGD geeft wel aan dat het benodigde 

weerstandsvermogen € 3,6 miljoen bedraagt.  

• Op verzoek van de accountant van de GGD zijn de begrotingen van de GHOR (Geneeskundige 

HulpverleningsOrganisatie in de Regio) en GMV (bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid) 

opgenomen in de begroting van de GGD. Op dit moment is er echter onvoldoende inzicht in de 

manier waarop de begrotingen van de GHOR en GMV verweven zijn in de begroting van de GGD 

en wat daarvan de gevolgen zijn. Kan dit bijvoorbeeld leiden tot vertroebeling van de zuiverheid van 

de begroting / exploitatie? Stel dat de GHOR een verlies leidt, gaat dit dan ten koste van de 

reserves van de GGD of heeft dit invloed op de gemeentelijke bijdragen?  



1.c.1 De begroting 2017 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant voldoet aan de 
voorwaarden. 
Financieel gezien is de begroting 2017 gelijk aan de vastgestelde begroting 2016, met uitzondering van 
de toepassing van het actuele loon- en prijspeil voor 2017, gebaseerd op de door het CPB in maart jl. 
gepubliceerde indexen. Voor 2017 e.v.j. bepaald op 2,2% loonindex en 0,9% prijsindex.   
In 2013 is, op verzoek van het AB, een inventarisatie gehouden naar de verwerking van de loon- en 
prijsontwikkelingen in de begroting van Veiligheidsregio’s. Hierbij is geconstateerd dat er veel 
verschillende wijzen van verwerking van deze financiële ontwikkelingen worden toegepast. Op basis 
van deze uitkomst is besloten de door de VRMWB gehanteerde methodiek ten behoeve van de loon- 
en prijsontwikkeling te continueren.  
De bijdrage voor 2017 is gebaseerd op het kostenverdeelmodel, waarbij rekening is gehouden met de 
bijdrage voor beheer en onderhoud van de kazernes. Naast deze bijdrage is een bijdrage voor de 
intekentaak FLO verschuldigd. 
 
1.d.1 De begroting 2017 van de Belastingsamenwerking West-Brabant voldoet aan de voorwaarden. 
Voor de begroting 2017 en de meerjarenbegroting geldt als uitgangspunt dat de BWB een organisatie 
is die de aan haar opgedragen heffing en inning van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen, 
alsmede de uitvoering van de wet WOZ en de BAG op een duurzame wijze wil uitvoeren. Deze 
duurzame uitvoering van taken wil zeggen dat de BWB:  
1. continuïteit in de uitvoering biedt door zorg te dragen voor organisatorische stabiliteit en op de 
uitvoering georiënteerde wendbaarheid;  
2. een met de deelnemers overeengekomen kwaliteitsniveau levert, welke kwaliteit tot uitdrukking komt 
in een juiste, volledige, tijdige en dienstverlenende uitvoering van taken;  
3. en de deelnemers hiervoor de laagst mogelijke kosten in rekening brengt.  
 
Bij het opstellen van deze begroting is uitgegaan van een loon- en prijsstijgingspercentage van 
respectievelijk 2% en 1,2%. 
 
1.e.1 De begroting 2017 van de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 
voldoet aan de voorwaarden. 

• De RAV verwacht in 2017 voor Midden- en West-Brabant in totaal 94.000 ritten (2016: 94.500). 
Binnen dit totaal gaat het om 41.000 A1-ritten (spoedeisende ritten). Voor 2016 is uitgegaan van 
36.500 A1-ritten. Het beleid van de RAV is er in 2017 op gericht om de prestaties te consolideren 
c.q. te verbeteren. Als prestatie-indicator hanteert de RAV voor 2017 een overschrijdingspercentage 
van 6% op de responstijd voor A1-ritten (melding-aankomst meer dan 15 minuten). Voor 2016 gaat 
de RAV uit van 5,5%.  
In de zienswijze wordt gemeld dat uitgaande van consolidatie/verbetering van de prestaties dit 
percentage voor 2017 ook maximaal 5,5% dient te bedragen. 

• De RAV streeft er in 2017 naar om de inzet van uitzendkrachten tot een minimum te beperken. 
Enerzijds omdat het niveau van vakbekwaamheid niet gegarandeerd kan worden en anderzijds 
omdat de kosten erg hoog zijn. Om dit te bereiken zal de RAV (budgettair neutraal) haar eigen 
formatie uitbreiden.  

• In het proces om te komen tot (landelijk) 10 meldkamerlocaties op 1 januari 2020 treft de RAV 
voorbereidingen voor de samenvoeging van de meldkamers Midden- en West-Brabant en Zeeland 
door afstemming en eenduidigheid in de meldkamerprocessen.  

 
Toekomst gemeenschappelijke regeling RAV 
Door de invoering van de Tijdelijke wet Ambulancezorg per 1 januari 2013 is ambulancezorg geen 
publieke taak meer. Hiermee is de wettelijke grondslag voor de instandhouding van de 
gemeenschappelijke regeling RAV voor de gemeenten komen te vervallen. Het Dagelijks Bestuur van 
de RAV heeft een stappenplan opgesteld voor een onderzoek naar een alternatieve rechtsvorm voor 
de regeling en gaat de rechtspositionele gevolgen voor de medewerkers van de RAV uitwerken. In dit 
stappenplan is opgenomen dat hierover begin 2017 bestuurlijke besluitvorming in het Algemeen 
Bestuur plaatsvindt. Vervolgens wordt een voorstel aan de gemeenten voorgelegd.  
Dit onderzoek en de stand van zaken wordt gemist in de beleidsbegroting 2017. Aan de RAV is 
verzocht om de stand van zaken te melden. 
 
1.f.1 De begroting 2017 van de Regio West-Brabant voldoet aan de voorwaarden. 
De begroting 2017 en het meerjarenperspectief van de RWB zijn sluitend en bieden een solide basis 
voor uitvoering van de taken.  
In de Kaderbrief 2017, die op 9 december 2015 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld, heeft de 
RWB aangegeven de kosten met 0,5% te indexeren. In de begroting 2017 is echter, ten aanzien van 
de apparaatskosten, een indexering gehanteerd van 1,4%. De oorzaak van deze gewijzigde indexering 



is het nieuwe CAO-akkoord 2016-2017, waardoor de loonkosten met 3,4% stijgen. Gelet hierop is het 
niet realistisch de loonkosten met 0,5% te indexeren. Met de hogere indexering kan daarom worden 
ingestemd.  
Een aantal punten moet de RWB nog nader toelichten richting de gemeenten. Deze punten worden in 
de zienswijze kenbaar gemaakt aan de RWB. Het gaat om de volgende punten:  

• De RWB moet aangeven of sprake is van een structureel overschot in het Onderzoek- & 
Ontwikkelfonds 

Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat dat de vrije bestedingsruimte van het fonds € 206.094 is. Het 

verdient aanbeveling om te onderzoeken of het fonds een structureel overschot heeft. Als uit het 

onderzoek blijkt dat sprake is van een structureel overschot, wordt de RWB verzocht dit overschot 

uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 

• De RWB moet een nadere onderbouwing van de reserves ‘Rekeningsaldo MARB’ en 

‘Functiewaardering HR 21’ geven 

Onderbouwing en de besteding van de reserves ‘Rekeningsaldo MARB’ en ‘Functiewaardering 

HR21’ zijn niet in de begroting opgenomen. De reserves hebben per 31 december 2016 een 

verwacht saldo van respectievelijk € 62.000 en € 65.000. Voor de jaren 2016 en 2017 worden geen 

mutaties in deze reserves verwacht. Indien geen onttrekkingen aan deze reserves worden voorzien, 

dienen de reserves uitgekeerd te worden aan de deelnemende gemeenten.  

• De RWB moet de risico’s kwantificeren en prioriteren 

In zowel de jaarrekening als de begroting worden de risico’s beschreven. Deze risico’s zijn echter 

niet gekwantificeerd en/of geprioriteerd. Op deze manier is niet in te schatten welke (financiële) 

impact de risico’s hebben. In volgende P&C-documenten wordt van de RWB verwacht dat de 

risico’s gekwantificeerd en geprioriteerd zijn. 

• Bij de volgende aanbesteding van het KCV moeten ook alternatieve vervoerswijzen onderzocht 

worden 

In 2015 is het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) opnieuw aanbesteed. Het KCV wordt ingevuld 

middels deeltaxivervoer. Bij de aanbesteding van het KCV zijn geen alternatieve vervoerswijzen 

onderzocht. Vanuit de gemeenten wordt daarom in de zienswijze tevens de wens geuit aan de RWB 

om bij de volgende aanbesteding ook alternatieve vervoersmogelijkheden te onderzoeken. 

• De extra bijdrage voor NV Rewin wordt voor twee jaar beschikbaar gesteld 

NV Rewin is een aparte rechtspersoon. De deelnemende gemeenten van de RWB dragen 

financieel bij aan NV Rewin. Deze bijdrage aan NV Rewin is opgenomen in de begroting van de 

RWB. Het doel van NV Rewin is het bevorderen van de werkgelegenheid en het versterken van de 

sociaal-economische structuur van de regio West-Brabant.  

In juli 2015 is de nieuwe uitvoeringsagenda van de Strategische Agenda West-Brabant door alle 

gemeenten vastgesteld. Een belangrijk onderdeel van deze agenda is het versterken van de 

regionale economische concurrentiekracht, gericht op nieuwe innovatie-activiteiten en daarmee 

werkgelegenheid voor de hele regio West-Brabant.  

Het versterken van deze concurrentiekracht vraagt om een gerichte programmatische 

aanpak.Rewin speelt als onze regionale ontwikkelingsorganisatie een belangrijke rol bij de 

uitvoering van een aantal van deze onderwerpen. Om deze rol in te kunnen vullen heeft de RvC op 

1 april het meerjaren-productplan vastgesteld. Om de noodzakelijke slagkrachtversterking waar te 

maken wordt in dit plan voorgesteld een extra bijdrage beschikbaar te stellen van € 0,70 per 

inwoner in 2017, oplopend naar € 1,00 per inwoner in 2020. Daarmee wordt extra ingezet op het 

werven van nieuwe bedrijven, het versterken van de speerpuntsectoren logistiek, maintenance en 

biobased economy en het betrekken van het MKB. Dit alles in een programmatische aanpak die de 

basis legt voor meer effectieve samenwerking tussen de (boven)regionale partijen.  

De gemeente Roosendaal wil de extra bijdrage toekennen voor de komende twee jaar. Na afloop 

van deze 2 jaar worden de resultaten van de extra bijdrage geëvalueerd in 2018. Met Rewin moeten 

voorts concrete prestatieafspraken gemaakt worden over de besteding van de extra bijdrage. Deze 

prestatieafspraken worden tussentijds gemonitord. 
 
 
1.g.1 t/m 3 De begroting 2017 van de WVS-groep voldoet aan de voorwaarden. 
De begroting sluit met een negatief saldo van € 2,3 miljoen voor dividend en gemeentelijke bijdrage. 
Het tekort wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de korting op de rijksbijdrage. Dit saldo wordt gedekt 
door  gemeentelijke bijdragen zoals gespecificeerd in bijlage 6 van de begroting. De begroting voldoet 
aan de voorwaarden van het Besluit Begroten en Verantwoorden. 
 



1.g.4.a Een drietal specifieke risico’s dient nader te worden benoemd. 
Het betreft:  

• het risico dat werkelijke uitstroom niet in pas loopt met gehanteerde fictieve uitstroom van het 
landelijk rekenmodel en de gevolgen die dit heeft voor verhouding rijksbijdrage vs daadwerkelijke 
loonkosten; 

• in hoeverre de taakstelling leerwerktrajecten door WVS-groep kan worden gerealiseerd; 

• het aantal medewerkers dat een transitievergoeding moet worden betaald en het totaalbedrag van 
de uitgekeerde transitievergoedingen. 

 
1.g.4.b Een integrale insteek m.b.t. de uitvoering van de Participatiewet ontbreekt. 
De huidige begroting WVS 2017 ontbeert tot op heden een integrale insteek wat betreft de uitvoering 
van de Participatiewet. Zodra de bestuursopdracht herstructurering tot uitkomsten leidt kan de 
geconstateerde situatie ongedaan worden gemaakt. Er wordt van WVS-groep verwacht dat zij door 
middel van een begrotingswijziging of een nieuwe begroting de gewijzigde verhoudingen vastlegt; 
 
1.g.4.c Bij financiële wijzigingen van de sw-gelden in de meicirculaire dient de begroting te worden 

aangepast. 
Indien de meicirculaire rond de sw-gelden van het participatiebudget grote financiële wijzigingen 
inhoudt wordt van WVS-groep verwacht dat zij dan een voorstel tot wijziging van de begroting aan de 
aangesloten gemeenten zal voorleggen. 
 
1.h.1 De begroting 2017 van het Werkplein Hart van West-Brabant voldoet aan de voorwaarden. 
Het Werkplein geeft in de begroting aan dat de begroting is opgesteld op basis van ervaringscijfers van 
2015 en op basis van bestaand beleid met de huidige inzichten en kaders. De kaders uit de Kaderbrief 
2017 zijn in deze begroting verwerkt plus recente inzichten of wijzigingen die zich in de tussentijd 
hebben voorgedaan. 
Het Werkplein biedt een meerjarig sluitende begroting aan. De begroting voldoet aan de voorwaarden 
van het Besluit Begroting en Verantwoording. 
 
De volgende punten dienen gerealiseerd te worden: 
a) (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen 

- Samenwerking WVS; proces ketenbegroting is opgestart, maar nog niet doorgevoerd in deze 
begroting. 

b) Inzet van capaciteit 
- Temporisering taakstelling (relatie formatie/grootte klantbestand). 

c) Te bereiken effecten/effectindicatoren 
- Ambitie 3% en verdere ontwikkelingen ook financieel meerjarig doorrekenen in de BUIG en 

uitvoeringsbudgetten  (nu is dit alleen financieel doorvertaald in de begroting in de afname van 
de formatie). Rekening houden met extra toestroom statushouders. 

d) Andere relevante opmerkingen organisatieontwikkeling/samenwerking TNO;  
-  Extra inspanningen/maatregelen terugdringen klantenbestand conform Samenhangnotitie De 

Toekomst. 
 
1.h.2 Voor de begroting 2018 dient de algemene verdeelsleutel voor de uitvoeringskosten te worden 

gehanteerd. 
Bij het opstellen van de begroting 2018 de afgesproken verdeling van de loonkosten voor 2019 
aanhouden op basis van de algemene verdeelsleutel voor uitvoeringskosten conform 
Gemeenschappelijke regeling. 
 
1.h.3 Optimalisering activiteiten en inspanningen in relatie tot WVS-groep. 
Er is nog geen sprake van een integrale benadering met de WVS-groep wat betreft de uitvoering van 
de Participatiewet. Aan het Werkplein wordt verzocht om de activiteiten en inspanningen in samenhang 
met de activiteiten en inspanningen van WVS-groep te bezien, waarbij het resultaat van de 
organisaties tezamen optimaal dient te zijn. 
 
1.h.4 Bij financiële wijzigingen van het participatiebudget in de meicirculaire dient de begroting te 

worden aangepast. 
De meerjarenraming 2017-2019 geeft geen meerjarig inzicht omdat er niet wordt geanticipeerd op 
toekomstige ontwikkelingen. Indien de meicirculaire rond participatiebudget grote financiële wijzigingen 
inhoudt wordt van het Werkplein verwacht dat zij dan een voorstel tot wijziging van de begroting aan de 
aangesloten gemeenten zal voorleggen met een reëlere financiële doorkijk. 
 



1.h.5 De overige (bedrijfsvoerings)kosten dienen te worden teruggebracht. 
Met betrekking tot de meerjarenbegroting 2017-2019 wordt tevens opdracht gegeven actie te 
ondernemen om de meerjarenlijn voor wat betreft de overige (bedrijfsvoerings)kosten terug te brengen 
tot het niveau van de oorspronkelijke meerjarenbegroting 2015-2018. 
 
1.h.6 De aanlevertermijnen uit de Nota verbonden partijen dienen te worden aangehouden. 
Er wordt vanuit gegaan dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen in acht 
neemt. Dit betekent voor 1 februari kaderbrief, voor 15 april de ontwerpbegroting en 
(ontwerp)jaarrekening en tot en met 30 juni is de termijn voor het indienen van zienswijzen. 
 
1.h.7 De bestuurlijke stukken dienen te worden gepubliceerd. 
Aan het Werkplein wordt aandacht gevraagd voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van 
uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de 
bestuurlijke stukken algemeen toegankelijk moeten zijn via de website. Verzocht wordt daarom in elk 
geval de volgende stukken te publiceren op de website van het Werkplein:: 
- Statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
- Samenstelling van de bestuurlijke organen; 
- Jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
- Agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar). 
 
1.i.1 De begroting 2017 van West-Brabant Archief voldoet aan de voorwaarden. 
Het boekjaar 2017 wordt het eerste volledige jaar van het nieuwe archief. Ten opzichte van de 
begroting 2016 zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd. Wel is rekening gehouden met de CAO-
verhoging voor 2016 en 2017. Tevens is rekening gehouden met de lagere exploitatiekosten van het 
pand in Oudenbosch als gevolg van het oversluiten van de aan dit pand gekoppelde geldlening.  
In de zienswijze wordt nog wel het volgende naar voren gebracht: 
- Het bestuur van het WBA wordt opgedragen om de realisatie van het E-depot met 
voortvarendheid op te pakken en hiervoor op korte termijn een realistisch stappenplan op te stellen. 

Digitaal gevormde archieven moeten worden bewaard en beheerd in een E-depot. Dit stelt een breed 

scala aan eisen aan onder meer de wijze waarop bestanden worden gevormd, ontsloten en 

aangeboden. De bewaaromgeving van het E-depot bestaat uit hard- en software.  

Het is de intentie om in een periode van maximaal vijf jaar na de start van het WBA een volledig 

werkend E-depot te hebben gerealiseerd. Dit betekent dat het WBA zorgt voor structurele opslag en 

beheer van digitale archiefbescheiden in een E-depot voor de aangesloten gemeenten. 
- De begroting 2017 dient in overeenstemming te worden gebracht met artikel 11 uit het BBV 

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen 

en risicobeheersing’ een basisset van vijf financiële kengetallen te worden opgenomen. Deze 

kengetallen betreffen schuldquota leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele 

exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Momenteel zijn deze kengetallen niet opgenomen in de 

begroting 2017 van het WBA. 

Voorts wordt door de gemeente Roosendaal aandacht gevraagd voor de wijzigingen in het BBV die 

vanaf de begroting 2018 gaan gelden voor gemeenschappelijke regelingen. 
 
 
1.j.1 De begroting 2017 van ICT West-Brabant-West voldoet aan de voorwaarden. 

De begroting is in lijn met de Kadernota 2017. De begroting 2017 en het meerjarenperspectief zijn 

sluitend. Als gevolg van de nieuwe CAO zijn de loonkosten verhoogd met 3,4%.   
 
 
2.1 De ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant voldoen 
niet aan de voorwaarden. 
 
2.1.1  De aanlevertermijnen uit de Nota verbonden partijen dienen te worden aangehouden. 
Er wordt vanuit gegaan dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen in acht 
neemt. Dit betekent voor 1 februari kaderbrief, voor 15 april de ontwerpbegroting en 
(ontwerp)jaarrekening en tot en met 30 juni is de termijn voor het indienen van zienswijzen. 
De OMWB heeft laten weten geen kans te zien om een kaderbrief op te stellen vóór 1 februari 2016. Bij 
de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 hebben de deelnemers als bijlage de “beleidsmatige en 
financiële kaders” ontvangen. Deze kaders zijn voorgelegd aan het AB op 23 maart 2016 en zijn voor 
kennisgeving aangenomen, maar zijn niet vastgesteld. 
De ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 zijn op 16 maart 2016 aan de deelnemers aangeboden voor een 
zienswijze. De zienswijze dient uiterlijk 1 juni 2016 aan de OMWB te worden aangeboden. Deze termijn 
is niet haalbaar, omdat de behandeling in Roosendaal in de raad is voorzien op 30 juni 2016.  



 
2.1.2 De ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 dienen te worden aangepast en ter besluitvorming aan 

het AB te worden voorgelegd. 
Uitgangspunt is dat het DB van de OMWB alle opmerkingen onder 2 a t/m g nog verwerkt in de 
ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 en die als zodanig ter vaststelling aan te bieden voor de AB-
vergadering van 13 juli 2016. Bij brief van 18 mei 2016 is dit inmiddels aan het DB meegedeeld. In 
deze brief zijn daarnaast nog andere zaken opgenomen die aandacht behoeven. De brief als bijlage 
bijgevoegd. 
 
2.1.3  De bestuurlijke stukken dienen te worden gepubliceerd. 
Aan de OMWB wordt aandacht gevraagd voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van 
uw orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de 
bestuurlijke stukken van de OMWB algemeen toegankelijk moeten zijn via de website. Verzocht wordt 
daarom in elk geval de volgende stukken te publiceren op de website van de OMWB: 
- Statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
- Samenstelling van de bestuurlijke organen; 
- Jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
- Agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar). 
 
 
3.1 Na vaststelling van de begrotingen 2017 moeten de opgenomen bijdragen betaald worden. 
Nadat de Algemeen Besturen van de gemeenschappelijke regelingen hebben ingestemd met de 
voorliggende begrotingen, moeten de deelnemende gemeenten de genoemde bedragen in deze 
begrotingen voldoen. 
 
 
4.1 Het aanbieden van de (voorlopige)jaarrekeningen is conform eerdere toezegging. 
Naar aanleiding van een Rekenkameronderzoek is aan de raad toegezegd dat de (voorlopige) 
jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen ter kennisname aan de raad worden gebracht. 
 
 

Doel en evaluatie   

Doel is u te informeren en in de gelegenheid te stellen een zienswijze over de begrotingen 2017 naar 
voren te brengen. De realisatie van de begrotingen wordt gevolgd aan de hand van tussentijdse 
rapportages en de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen.  
De ontvangen (voorlopige) jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen over 2015 worden 
ter kennisname aangeboden. 
 
 

Financiële aspecten en consequenties   

 
1.a Regionaal Bureau Leerplicht 
Begroting 2017 
Opvallend in de begroting 2017 van het RBL is dat het prijsniveau van 2016 is gehanteerd. In de 
begroting 2016 was weer het prijsniveau van 2015 gehanteerd. Dit impliceert dat de kosten in 2017 
worden geraamd op het prijsniveau van 2015. 
Voor de jaren na 2017 is in de begroting geen enkele kostensoort geïndexeerd. Dit betekent dat de 
gemeenten ook geen rekening houden met mogelijk stijgende kosten en daarmee ook niet met een 
hogere gemeentelijke bijdrage. Waarschijnlijk is dit niet realistisch. 
De bijdrage 2017 is voor de gemeente Roosendaal € 39.193 en past binnen het beschikbare budget. 
 
Jaarrekening 2015 
De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van € 124.384. Het RBL stelt voor om een bedrag 
van € 74.000 te reserveren voor de tijdelijke uitbreiding van de formatie ten behoeve van de 
verbetering van kwaliteit, applicatiebeheer en administratie. Voor een zuivere afweging is het gewenst 
een dergelijk initiatief op te nemen in de begroting 2017 (en voorafgaand daaraan in de Kaderbrief). 
Het moment van vaststelling van de jaarrekening en daarmee de resultaatbestemming is niet het meest 
geijkte moment hiervoor.  
Het RBL zal daarom worden verzocht het totale resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten.  
Gelet op de ramingen in de begroting 2016 is het waarschijnlijk dat de gerealiseerde voordelen in 2014 
en 2015 zich minimaal ook in 2016 zullen voordoen. Deze voordelen kunnen dan als dekking dienen 
voor de tijdelijke uitbreiding van de formatie. Het RBL kan hiervoor een voorstel voorleggen aan het DB 
en AB. 



 
 
1.b GGD West-Brabant 
Begroting 2017 

De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de begroting 2017 van de GGD  

€ 1.450.227. Dit is een stijging ten opzichte van de begroting 2016 van € 33.723. Deze stijging wordt 

voornamelijk veroorzaakt door de hogere indexering in 2017.  

In de meerjarenbegroting van de gemeente Roosendaal is rekening gehouden met een bijdrage van  

€ 1.442.059 voor 2017. Er is dus circa € 8.000 extra nodig. 
 
Jaarrekening 2015 

De jaarrekening 2015 van de GGD heeft een positief resultaat van € 1.474.000. De GGD stelt voor om 

bijna het gehele resultaat te gebruiken voor het aanvullen en opbouwen van reserves. Er wordt echter 

niet duidelijk gemotiveerd waarom de reserves nu precies moeten worden aangevuld. De GGD zal 

daarom worden verzocht om hier een nadere onderbouwing voor aan te leveren. 
 
 
1.c Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
Begroting 2017-2020. 
De totale bijdrage aan de VRMWB voor 2017 komt voor de gemeente Roosendaal uit op  
€ 4.421.046 (dit is inclusief de intekentaak FLO).  
Onderstaand een overzicht van de bijdragen 2017 t/m 2020 conform de begroting van de VRMWB en 
de bijdragen geraamd in onze begroting 2016 voor genoemde jaren. 
 
Jaar Begroting 

gemeente 
2016 

a 

Begroting 
2017 VR 

 
b 

Verschil tov. 
raming 2016 

 
c (a-b) 

Reservering 
afrekening 

FLO 
d 

Nieuwe raming 
begroting 2017 

gemeente 
c+d 

      

2017 € 4.481.046 € 4.403.492 V. € 77.554 € 17.554 € 4.421.046 

2018 € 4.581.046 € 4.483.882 V. € 97.164 € 17.164 € 4.501.046 

2019 € 4.681.046 € 4.671.521 V. €   9.525 €   9.525 € 4.681.046 

2020 € 4.681.046 € 4.758.621 N. € 77.575 € 12.425 € 4.771.046 

 
Toelichting: 
In de bijdrage voor de jaren 2017 t/m 2020 is een bedrag begrepen voor de intekentaak Functioneel 
Leeftijdsontslag (FLO) voor het personeel van Roosendaal dat bij de oprichting van de VRMWB mee 
over is gegaan naar de VRMWB. Na afloop van het betreffende jaar vindt de afrekening plaats van de 
werkelijke kosten. In de kolom reservering is hier veiligheidshalve een bedrag voor opgenomen. 
 
Jaarrekening 2015. 
De jaarrekening sluit met een positief saldo van 1.186.554.  
Het positief resultaat ten opzichte van de beleidsbegroting is ontstaan door (x € 1.000): 

- personele kosten  €    751 voordeel; 
- reserves  €    788 nadeel; 
- informatievoorziening/GMK €    491 voordeel; 
- diverse opbrengsten  €    115 voordeel; 
- overige baten en lasten  €    618 voordeel 

Een gedetailleerd overzicht van de programmarealisaties en de verklaringen van de verschillen is 
opgenomen in paragraaf 4.5 toelichting programmarekening. 
 
Het AB heeft besloten om bij de resultaat-bestemming: 

• €   241.000 toe te voegen aan de reserve informatievoorziening; 

• €   249.904 te reserveren voor de transitie Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK)/dekking Caco’s; 

• €   496.000 te reserveren i.v.m. de nog niet bestede impuls-gelden ten behoeve van 
grensoverschrijdende samenwerking (cf. AB-besluit dd. 15 juli 2015); 

• €   123.500 te reserveren i.v.m. nog niet ebstede gelden ten behoeve van arbeidsveiligheid; 

• €     76.150 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 
 
Toelichting: 
In 2015 heeft het AB besloten om budgetten beschikbaar te stellen voor grensoverschrijdende 
samenwerking, bevolkingszorg en risicobeheersing en voor arbeidsveiligheid. In de jaarrekening 2015 



heeft het AB besloten om de niet bestede gelden te reserveren voor genoemde zaken ten laste van het 
rekeningsresultaat. Aan de Veiligheidsregio zal worden verzocht om in het vervolg voorstellen, die niet 
zijn voorzien in de begroting aan de raden voor te leggen middels een begrotingswijziging.  
Verder wordt in de jaarrekening 2015 gemeld dat de inzet van € 446.000 uit de reserve temporiseren 
bezuinigingen in 2015 niet nodig blijkt en dat deze wordt behouden voor de jaren 2016 en 2017. Aan 
de VRMWB zal worden gevraagd of deze reserve in 2016 kan vrijvallen. 
 
1.d Belastingsamenwerking West-Brabant 
Begroting 2017 
Ten opzichte van de begroting 2016 is in de begroting 2017 e.v. sprake van een aantal wijzigingen. 
In onderstaande tabel zijn deze weergegeven. 

In paragraaf 4 van de begroting 2017 van de BWB worden deze bijstellingen toegelicht.  
 
In onderstaande tabel is de bijdrage van de gemeente Roosendaal weergegeven voor de jaren 2017 
t/m 2020. Tevens is aangegeven welke bedragen er momenteel in onze meerjarenbegroting zijn 
geraamd. Hieruit blijkt dat deze in geringe mate afwijken. 
In onze concept-begroting 2017 e.v.j. zullen de juiste bedragen worden opgenomen. 
 
Overzicht van de bijdragen (excl. BTW) voor 2017 t/m 2020: 

Jaar Bijdrage cf. 
begr. 2017 

BWB 

Geraamde bijdrage 
2017 in begr. 2016 

gemeente 

   

2017 € 1.238.000 € 1.251.000 

2018 € 1.209.000 € 1.216.000 

2019 € 1.181.000 € 1.190.000 

2020 € 1.181.000 € 1.190.000 

 
Compensatie toegekende uitloopschalen  
Bij de start van de BWB is met alle deelnemers de afspraak gemaakt dat de BWB de meerkosten bij de 
deelnemers afzonderlijk in rekening brengt. In deze calculatie is ervan uitgegaan dat de betreffende 
medewerkers tot de pensioengerechtigde leeftijd in dienst blijven in de uitloopschalen waarin zij zich 
thans bevinden. Periodieken, bevorderingen en CAO effecten zijn hierin niet meegenomen. 
De bijdrage in deze kosten wordt door de BWB geraamd op € 83.000 voor onze gemeente. 
Hiermee is onze begroting rekening gehouden. 
 
Jaarrekening 2015. 
De jaarrekening 2015 vertoont een tekort van € 69.000.  
In de jaarrekening 2015 zijn de kosten die verband houden met de uitvoering van het plan van aanpak 
ad € 475.000 verwerkt.  
Op basis van het plan van aanpak zijn in 2015 belangrijke verbeteringen doorgevoerd is systemen en 
bedrijfsprocessen. Daardoor kwam de focus te liggen op meer gestructureerd werken aan 
verbeteringen en het terugdringen van ad-hoc oplossingen. Verder is in 2015 nadrukkelijk aandacht 
besteed aan professionalisering van het contact met de belastingplichtigen. 
Het negatieve resultaat van afgerond € 69.000 wordt onttrokken uit de egalisatiereserve die gevormd is 
om de kosten die voortvloeien uit het plan van aanpak te kunnen financieren. 
 



1.e Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 
Begroting 2017 
Het begrote resultaat 2017 van de RAV Brabant Midden-West-Noord komt uit op een negatief saldo 
van € 163.000. Dit tekort wordt onttrokken uit de Reserve aanvaardbare kosten.  
Van de deelnemers wordt geen bijdrage gevraagd.  
Het negatieve saldo wordt grotendeels verklaard door extra bezetting op de meldkamers om de druk 
overdag en in de vooravond op te vangen vanwege de jaarlijkse toename van het aantal meldingen. 
Tevens is een stijging van de salariskosten vanwege de nieuwe cao een oorzaak. 
 
Concept Jaarrekening 2015 
De concept jaarrekening 2015 sluit met een negatief resultaat van € 164.501. 
Het negatief resultaat wordt ten laste gebracht van de Reserve aanvaardbare kosten; van de 
deelnemers wordt geen bijdrage gevraagd. 
De jaarrekening wordt momenteel gecontroleerd door de accountant van de RAV, naar verwachting 
kan de controleverklaring medio juni 2016 worden opgeleverd en daarna door het DB worden 
vastgesteld. 
 
1.f Regio West-Brabant 

Begroting 2017 

De bijdrage van de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de begroting 2017 van de RWB  

€ 1.488.267. Dit is inclusief de bijdrage aan Rewin. In onderstaande tabel is de bijdrage gesplitst in 

apparaatskosten en programmakosten: 
 

Ontwerpbegroting 2017 RWB 

Apparaatskosten € 284.992 

Programmakosten:  

O&O-fonds € 49.968 

Economie € 34.483 

KCV € 894.000 

Mobiliteitscentrum € 25.607 

Applicatie Netive € 12.000 

Bijdrage NV Rewin € 187.217 

TOTAAL gemeentelijke bijdrage Roosendaal € 1.488.267 

 
Ten opzichte van de begroting 2016 is sprake van een toename van de totale bijdrage van bijna  
€ 115.000. 
Deze stijging kent twee oorzaken: 

� Het Kleinschalig Collectief Vervoer: Tot 2016 werd een groot deel van de OV-

samenwerkingsbijdrage ingezet voor demping van de gemeentelijke vervoerslasten. Bij de 

afrekening over 2015 is om financieel-technische redenen een bedrag van € 2 miljoen extra ten 

gunste gebracht van de gemeenten. Dit is het equivalent van de bijdragen die de gemeenten in de 

periode 2016-2018 via de vervoersnota’s zouden ontvangen. RWB/KCV zal vanaf 2016 geen OV-

samenwerkingsbijdrage meer verrekenen met de vervoersnota’s. Voor de gemeenten betekent dit 

dat de bijdragen aan het KCV hoger worden. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016 is 

voor Roosendaal sprake van een toename van het KCV van € 56.000. In de begroting 2016 van de 

RWB is bovenstaande ontwikkeling nog niet verwerkt. Via een begrotingswijziging bij de eerste 

bestuursrapportage zal de RWB dit corrigeren.  
� Bijdrage NV Rewin: In het ‘Productplan 2017’ geeft Rewin aan dat het, ten behoeve van het 

versterken van de concurrentiekracht, in 2017 een extra gemeentelijke bijdrage van € 0,70 per 

inwoner vraagt. Voor Roosendaal betekent dit een extra bijdrage in 2017 van circa € 55.000. Voorts 

vraagt Rewin ook om deze extra bijdrage de komende jaren nog verder te laten stijgen tot € 1,- per 

inwoner in 2020. Dit betekent voor Roosendaal in 2018 een extra bijdrage van € 63.000, in 2019 € 

71.000 en in 2020  

€ 77.000. Met deze extra bijdrage is in de meerjarenbegroting van de gemeente Roosendaal geen 

rekening gehouden. 
 
 



De meerjarige gemeentelijke bijdragen in de apparaatskosten zijn volgens de begroting 2017 als volgt: 

Apparaatskosten volgens Begroting 2017 RWB 

2017 € 284.992 

2018 € 286.417 

2019 € 287.849 

2020 € 289.288 

 
Deze apparaatskosten passen binnen het beschikbare budget. 
 
Jaarrekening 2015 

De jaarrekening 2015 van de RWB heeft een positief resultaat van € 154.000. Dit resultaat is 

grotendeels incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen: 

1. Mobiliteitscentrum, recruitment-software € 42.000 

2. Kleinschalig Collectief Vervoer, diverse mutaties reserves € 27.241 

3. Algemeen RWB, website vernieuwen € 24.450 

4. Algemeen RWB, toevoeging aan knelpuntenpot personeel € 36.167 

5. Resultaat uitkeren aan gemeenten € 24.615 

Er kan worden ingestemd met dit voorstel. 
 
 
1.g WVS-groep 
Begroting 2017 
Het negatief resultaat voor de gemeentelijke bijdrage en dividend bedraagt in het begrotingsjaar 2017:              
€ 2.299.000 (begroot negatief resultaat in  2016: € 4.546.000). In 2015 werd een negatief resultaat voor 
de gemeentelijke bijdrage en dividend gerealiseerd van € 3.469.000. Het negatief resultaat voor de 
gemeentelijke bijdrage en dividend wordt als volgt gedekt: 
 
Het begrote tekort van de WVS betekent voor  Roosendaal op basis van het aantal SW 
dienstverbanden (721) de volgende gemeentelijke bijdragen: 
Gemeentelijke bijdrage-vast   € 307.867 
Gemeentelijke bijdrage-aanvullend  € 327.225 
Totaal gemeentelijke bijdrage     € 635.092 
         
Op basis van de nu voorliggende begroting 2017 kan de gemeentelijke bijdrage in 2017, zoals nu 
opgenomen in de gemeentelijke begroting 2017, met € 139.662 verlaagd  worden. De bijdrage kan 
naar beneden worden bijgesteld doordat de Rijksbijdrage in absolute zin minder snel daalt dan de 
afname van de salariskosten van SW dienstverbanden. Daarnaast wordt een hogere toegevoegde 
waarde gerealiseerd door meer omzet bij derden te realiseren. 
 
Risico’s: 

• De onderlinge samenhang met de Werkpleinen ontbreekt 
In de voorliggende begroting 2017 van WVS is nog geen sprake van een integrale benadering met de 
Werkplein Hart van West-Brabant wat betreft de uitvoering van de Participatiewet. Er is nog 
onvoldoende  onderlinge samenhang en afstemming tussen twee deze begrotingen.    
In de WVS-begroting 2017 is ook een meerjarenraming t/m 2020 opgenomen. Deze raming geeft 
echter geen meerjarig inzicht omdat er niet wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. 
 

• De begroting bevat onzekerheden 
In 2016 wordt de Bestuursopdracht Herstructurering WVS nader uitgewerkt. Aan de hand van de 
uitwerking van deze bestuursopdracht zal er meer zicht moeten komen op toekomstperspectief.  
De uitwerking hiervan zal meer helderheid verschaffen in de rol en inzet van de WVS-groep binnen de 
keten van de Participatiewet. De wijze waarin de expertise, infrastructuur en het netwerk van de WVS-
groep wordt ingezet bepaalt in hoge mate de resultaat ontwikkeling. 
Naar verwachting zal de WVS-groep in het najaar een aangepaste meerjarenbegroting 2017 
uitbrengen. 
 
 



Jaarstukken 2015 
Het totale positieve resultaat voor bestemming van de WVS groep over 2015 bedraagt € 529.000. Het 
AB van de WVS Groep heeft besloten om dit resultaat uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 
Het voordeel ten opzichte van de begroting wordt onder andere veroorzaakt door een hogere 
toegevoegde waarde die ontstaat door een omzet die 10% hoger is dan begroot. Het aandeel in de 
uitkering voor Roosendaal bedraagt € 144.000 en komt ten gunste van het exploitatieresultaat 2016. 
Toelichting: 
Het totale resultaat van WVS-groep komt tot stand uit drie hoofdactiviteiten: het subsidieresultaat, het 
operationeel resultaat en de bijzondere lasten.  
Het negatieve subsidieresultaat (de rijkssubsidie Wsw minus de personeelskosten Wsw) was in 2015         
€ 1.109.000 nadeliger dan begroot. In vergelijking met 2014 is het negatieve subsidieresultaat 
toegenomen met € 1.318.000. Ten opzichte van de begroting zijn de personeelskosten SW met 2% 
gestegen, ten opzichte van 2014 zijn ze met 0,2% gedaald.  
Het nadelige subsidieresultaat wordt grotendeels veroorzaakt door dat WVS-groep 47,35 SE meer in 
dienst had dan waarvoor het Rijk subsidie heeft verstrekt. Deze overrealisatie wordt veroorzaakt door 
een tragere uitstroom van de SW ten opzichte van de landelijke prognose. Door de lumpsum 
financiering in 2015 leverde dit voor WVS-groep een extra kostenpost op van € 1,2 miljoen. Deze 
kosten zijn ten laste van de exploitatie gebracht. Overigens vindt er sinds 1 januari 2015 door de komst 
van de Participatiewet geen instroom meer plaats van nieuwe SW-medewerkers.  
Het operationeel resultaat in 2015 bedroeg € 1.526.000 en dat was 21,4% hoger dan begroot en 9,9% 
hoger dan in 2014.  
De incidentele baten en lasten bedroegen in 2015 € 112.000 positief (2014: € 14.000 negatief).  
 
 
1.h Werkplein Hart van West-Brabant 
 
Begroting 2017 
Het aantal uitkeringsgerechtigden is fors toegenomen. In 2015 met 132 cliënten (8,2%). De stijgende 
klantenaantallen zorgen voor extra uitgaven bij het Werkplein voor bijstandsuitkeringen, inzet 
participatiemiddelen en uitvoeringskosten. De uitvoeringskosten worden behalve als gevolg van 
stijgende klantenaantallen ook verhoogd door cao stijgingen van salarissen. Daarnaast voert het 
Werkplein voor ons een aantal regelingen uit waarvoor wij extra middelen in het gemeentefonds 
hebben ontvangen. (o.a. wet taaleis, individuele studietoeslag en lijfrenteopbouw).  
 
Financieel hebben genoemde ontwikkelingen de navolgende consequenties x € 1.000: 
 
Omschrijving  “nieuwe”begroting 2017  “oude”begroting 2017 verschil 
Programmakosten*   5.002      3.980               1.022 
Uitvoeringskosten   4.619      4.270      349 
Totaal     9.621                  8.250   1.371 
 
‘* In de programmakosten zijn de verwachte Buig uitkeringen (€ 24,2 miljoen en Buig Rijksbudgetten  
(€ 23,4 miljoen).  
 
In de kadernota 2017 is dit verschil meegenomen en opgenomen in het voorstel aan de raad. 
 
Jaarrekening 2015 
In de jaarrekening van het Werkplein wordt voorgesteld  om het positief resultaat ad. € 262.792 te 
bestemmen voor een aantal nog uit te voeren zaken in 2016. Hieronder begrepen de uitvoering van het 
plan van aanpak en de migratie van het betalingssysteem  ten behoeve van de gemeente Roosendaal. 
 
 
1.i West Brabants Archief 
Begroting 2017 
Het boekjaar 2017 wordt het eerste volledige jaar van het nieuwe archief. Ten opzichte van de 
begroting 2016 zijn geen grote wijzigingen doorgevoerd. Wel is rekening gehouden met de CAO-
verhoging voor 2016 en 2017. Tevens is rekening gehouden met de lagere exploitatiekosten van het 
pand in Oudenbosch als gevolg van het oversluiten van de aan dit pand gekoppelde geldlening.  
De bijdrage 2017 bedraagt voor Roosendaal € 583.498 en past binnen het daarvoor beschikbare 
budget. 
 
 



1.j ICT samenwerking West Brabant West 
Begroting 2017 

De begroting is in lijn met de Kadernota 2017. De begroting 2017 en het meerjarenperspectief zijn 

sluitend. Als gevolg van de nieuwe CAO zijn de loonkosten verhoogd met 3,4%.   
De bijdrage 2017 is voor Roosendaal € 1.406.299 en past binnen het daarvoor beschikbare budget. 
 
Jaarrekening 2015 

ICT WBW is pas vanaf 1 augustus 2015 in werking getreden. Hierdoor beperkt de reikwijdte van de 

jaarrekening over 2015 zich tot de periode vanaf 1 augustus 2015 t/m 31 december 2015. 

De jaarrekening 2015 sluit met een resultaat van € 0.  
 
 
2.1 Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
Ontwerpbegroting 2016 
De in de ontwerpbegroting 2016 opgenomen deelnemersbijdragen worden gezien als verplichte 
bijdragen. Dit is in afwijking van voorgaande jaren. Afwijkingen (positief of negatief) ten opzichte van de 
werkprogramma’s werden verrekend. Dat komt nu te vervallen; dat is niet in lijn met de GR. 
Op het uurtarief wordt een opslag van € 2 berekend voor de vorming van een algemene risicoreserve. 
Dit stemt niet overeen met de uitgangspunten uit de Nota Verbonden Partijen. 
 
Om in 2016 tot een sluitende begroting te komen zijn onderstaande structurele zaken verwerkt in de 
begroting: 
onderwerp dekking 

Verhoging uurtarief met € 2,36 € 635.000 

Verbetering directe productiviteit € 465.000 

In rekening brengen coördinatie-uren bij alle 
deelnemers 

€ 600.000 

Bezuinigingen bedrijfsvoering € 250.000 
Totaal structurele dekkingsmaatregelen € 1.950.000 

 
Verder zijn onderstaande incidentele zaken opgenomen ter dekking: 
onderwerp dekking 

Frictiebudget bezuinigingen OMWB € 1.250.000 

Eenmalige extra last vakantiegeld €    700.000 

Eenmalige kosten Huis op Orde €    400.000 

Eenmalige last transformatie €    500.000 
Totaal incidentele dekkingsmaatregelen € 2.850.000 

 
Toelichting: 
Door niet langer interne projecten zonder dekking uit te voeren kan de productiviteit worden verbeterd. 
De OMWB bezuinigt in 2016 € 250.000 op de interne bedrijfsvoering. Dit groeit naar € 1,5 miljoen 
structureel vanaf 2018. 
Per 1 januari 2017 wordt het individueel keuzebudget voor o.a. het vakantiegeld ingevoerd. Conform 
uitspraken van de commissie BBV dient hiervoor eenmalig in 2016 zeven maanden vakantiegeld als 
last te worden genomen. 
Voor het in 2015 door het AB vastgestelde plan Huis op Orde is in 2016 € 400.000 nodig. 
Voor transformatie van de huidige organisatie en de personele gevolgen daarvan is in totaal € 1 miljoen 
nodig; € 500.000 in 2016 en € 500.000 in 2017. 
 
De bijdrage van de gemeente Roosendaal voor 2016 komt uit op € 936.805 (structureel) en € 109.713 
(incidenteel), totaal dus € 1.046.518. In onze begroting 2016 is een bedrag geraamd van € 979.903; 
een tekort derhalve van € 66.615. Bij de resultaatbestemming van het rekeningssaldo 2015 wordt 
voorgesteld om het resterende budget van het werkprogramma van de OMWB over 2015 ad. € 90.000 
te reserveren voor het dreigende tekort van de begroting 2016 van de OMWB. 
 
Ontwerpbegroting 2017 
Voor de begroting 2017 gelden dezelfde opmerkingen die zijn geplaatst bij de ontwerpbegroting 2016 
hierboven. 



Om in 2017 tot een sluitende begroting te komen zijn onderstaande structurele zaken verwerkt in de 
begroting: 
onderwerp dekking 

Kosten loonindexatie €    240.000 

Kosten prijsindexatie €      70.000 

Afname VVGB gelden - €    419.000 
Totaal structurele dekkingsmaatregelen - €    109.000 

 
Verder zijn onderstaande incidentele zaken opgenomen ter dekking: 
onderwerp dekking 

Frictiebudget bezuinigingen OMWB €    750.000 

Eenmalige kosten Huis op Orde €      30.000 

Eenmalige last transformatie €    500.000 
Totaal incidentele dekkingsmaatregelen € 1.280.000 

 
Toelichting: 
In de ontwerpbegroting 2017 is rekening gehouden met een loonstijging van 3% in 2016 en 0,4% in 
2017. 
Voor de prijzen is rekening gehouden met een stijging van 1,3% op basis van CBS-ramingen.  
De OMWB bezuinigt in 2017 € 750.000 op de interne bedrijfsvoering. Dit groeit naar € 1,5 miljoen 
structureel vanaf 2018. 
Voor het in 2015 door het AB vastgestelde plan Huis op Orde is in 2017 nog € 30.000 nodig. 
Voor transformatie van de huidige organisatie en de personele gevolgen daarvan is in totaal € 1 miljoen 
nodig; € 500.000 in 2016 en € 500.000 in 2017. 
 
De bijdrage van de gemeente Roosendaal voor 2017 komt uit op € 939.872 (structureel) en € 49.274 
(incidenteel), totaal dus € 989.146. In onze begroting 2016 is een bedrag geraamd voor 2017 van  
€ 996.824. Dit lijkt dus voldoende. 
 
Resumé: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risico’s 
In de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 risico’s vermeld van respectievelijk € 3,8 miljoen en € 2,5 
miljoen. De genoemde bedragen betreft de maximale risico’s, waarvan in 2016 die van € 1 miljoen 
m.b.t. een verschil van mening over de wijze van afrekenen VVGB (Verklaring van geen bezwaar)-
gelden. Mochten de gemeenten die de arbitragezaak hebben opgestart in het gelijk worden gesteld dan 
leidt dit tot een ander begrotingsresultaat. 
 
 
Voorlopige jaarrekening 2015 
De voorlopige jaarrekening 2015 sluit met een tekort van € 2.734.000. Hierbij is rekening gehouden 
met een overheveling van het restant budget van € 207.000 voor Huis op Orde. Welke bijdrage van de 
deelnemers wordt verwacht is niet vermeld. De accountant van de OMWB is nog bezig met de controle 
van de jaarrekening. 
 
 

Communicatie    

In onderstaand schema zijn de data opgenomen, waarop de Algemeen Besturen van de 
onderscheiden gemeenschappelijke regelingen voornemens zijn hun begroting 2017 vast te stellen. 
Wettelijk dienen deze organen de vastgestelde begroting 2017 vóór 1 augustus 2016 aan 
Gedeputeerde Staten toe te zenden.  

OMWB Ontwerp 
Begroting 

2016 

Ontwerp 
begroting 

2017 

Totaal GR 27.290.626 25.778.970 

Bijdrage gemeente structureel 936.805 939.872 

Bijdrage gemeente incidenteel 109.713 49.274 

Totale bijdrage gemeente Roosendaal 1.046.518 989.146 

Geraamd in begroting 2016 979.903 996.824 

Per saldo hogere bijdrage 66.615 n.v.t. 



 
Gemeenschappelijke regeling datum vergadering AB 

Regionaal Bureau Leerplicht 24 juni 2016 

GGD West-Brabant 13 juli 2016 

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 7 juli 2016 

Belastingsamenwerking West-Brabant 1 juli 2016 

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord 29 juni 2016 

Regio West-Brabant 6 juli 2016 

WVS-groep 11 juli 2016 

Werkplein Hart van West-Brabant 23 juni 2016 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 13 juli 2016 

West Brabants Archief nvt 

ICT samenwerking West-Brabant West nvt 

 
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat een aantal AB-vergaderingen al zijn gehouden voordat de 
behandeling in de gemeenteraad plaatsvindt.  
Met het oog op een goede voorbereiding heeft het college - vooruitlopend op een eventuele zienswijze 
van uw raad – reeds haar standpunt onder de aandacht van het Dagelijkse Bestuur van de diverse 
gemeenschappelijke regelingen gebracht. 
 

Bijlagen   

1. Begroting 2017 en jaarrekening 2015 van Regionaal Bureau Leerplicht; 
2. Begroting 2017 en jaarrekening 2015 van GGD West-Brabant; 
3. Begroting 2017 en jaarrekening 2015 van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 
4. Begroting 2017 en jaarrekening 2015 van Belastingsamenwerking West-Brabant; 
5.  Begroting 2017 en concept jaarrekening 2015 van Regionale Ambulancevoorziening Brabant 

 Midden-West- Noord; 
6. Begroting 2017 en jaarrekening 2015 Regio West-Brabant (alsmede het meerjaren productplan NV 

 Rewin 2017-2020 en brief van het college aan NV Rewin); 
7. Begroting 2017 en jaarrekening 2015 van WVS-groep; 
8. Begroting 2017 en beleidsplan van Werkplein Hart van West-Brabant; 
9.  Ontwerpbegrotingen 2016 en 2017, voorlopige jaarrekening 2015 van Omgevingsdienst Midden- 

 en West-Brabant; 
10. Begroting 2017 West Brabants Archief; 
11. Begroting 2017 en jaarrekening 2015 van ICT samenwerking West-Brabant West; 
12. Overzicht met regionale adviezen per gemeenschappelijke regeling; 
13. Brief met voorgestelde zienswijze en aandachtspunten aan DB van de OMWB. 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

30 juni 2016   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Niederer, Theunis, 
Verbraak, Polderman 

  Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Begrotingen 2017 en (voorlopige) jaarrekeningen 2015 gemeenschappelijke 
regelingen 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 
 
 
Besluit: 
 

1.  In te stemmen met de begroting 2017 van: 

a.  Regionaal Bureau Leerplicht; 

 

b. GGD West-Brabant, en in de zienswijze op te merken dat: 

- De gemeente in de toekomst meer keuzevrijheid en flexibelere GGD-producten en  

-diensten verwacht. Het is van belang dat de GGD daar rekening mee houdt; 

- In afwachting van de besluitvorming over het nieuwe basistakenpakket 

jeugdgezondheidszorg worden vanuit de gemeente nu geen uitspraken gedaan over de 

inhoud van de jeugdgezondheidszorg en de geraamde kosten daarvan, zoals vermeld in 

de beleidsbegroting 2017; 

- De reservepositie van de GGD fors is (€ 4,5 miljoen per 1-1-2017). Het AB van de GGD is 

akkoord gegaan met deze reservepositie, waardoor de GGD voldoet aan de Nota 

Verbonden Partijen. Wel is een discussie nodig of alle gevormde reserves in stand 

gehouden moeten worden;  

- De risico’s niet gekwantificeerd en/of geprioriteerd zijn. Er heeft wel een risicoanalyse 

plaatsgevonden door de GGD op basis van de Monte-Carlomethode. In de begroting willen 

we graag terugzien wat deze inventarisatie heeft opgeleverd en welke impact deze risico’s 

(kunnen) hebben. De risicoberekening dient de basis te zijn voor het weerstandsvermogen 

oftewel de algemene risico reserve; 

- Niet duidelijk is op welke wijze de begrotingen van de GHOR en GMV in de begroting van 

de GGD verweven zijn en wat daarvan de gevolgen zijn. 

 

c. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 

 

d. Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

e. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, en in de zienswijze op te 

merken dat: 

- de prestatie-indicator die wordt gehanteerd voor 2017, een overschrijdingspercentage op 

de responstijd voor A1-ritten (melding-aankomst meer dan 15 minuten), maximaal 5,5% 

mag bedragen. 

 

f. Regio West-Brabant, en in de zienswijze op te merken dat: 

- Onderzocht moet worden of het Onderzoek & Ontwikkelfonds een structureel overschot 

heeft. Indien dat het geval is, wordt de RWB verzocht dit overschot uit te keren aan de 

deelnemende gemeenten. 

- De reserves ‘Rekeningsaldo MARB’ en ‘Functiewaardering HR21’ nader moeten worden 

onderbouwd. Indien deze onderbouwing niet te geven is, wordt de RWB verzocht deze 

reserves uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 



- In de volgende P&C-documenten de risico’s dienen te worden gekwantificeerd en 

geprioriteerd. 

- Bij de volgende aanbesteding van het KCV onderzocht moet worden of ook alternatieve 

vervoerswijzen kunnen worden gehanteerd. 

- De extra bijdrage voor Rewin wordt voor twee jaar beschikbaar gesteld. Na afloop van 

deze twee jaar worden de resultaten van de extra bijdrage geëvalueerd in 2018. Met Rewin 

moeten voorts concrete prestatieafspraken gemaakt worden over de besteding van de 

extra bijdrage. Deze prestatieafspraken worden tussentijds gemonitord (bij voorkeur via de 

P&C-cyclus van de RWB). 

 

g. WVS-groep, en aanvullend voor te stellen: 
a) in te stemmen met een gemeentelijke bijdrage aan WVS-groep van € 427 per geplaatste 

WSW-medewerker in 2017; 
b) om de aanvullende gemeentelijke bijdrage in het exploitatieresultaat van WVS-groep op 

basis van de begroting 2017 van WVS-groep vast te stellen op € 454 per geplaatste Wsw-
werknemer. Deze aanvullende gemeentelijke bijdrage wordt als voorschot betaald; op 
basis van het werkelijke exploitatieresultaat 2017 vindt definitieve afrekening plaats; 

c) in de begroting 2017 van de gemeente Roosendaal een bijdrage aan WVS-groep op te 
nemen van  € 635.092: 

d) en in de zienswijze van de gemeente Roosendaal bij het AB van WVS-groep het volgende 
naar voren te brengen:  

e) Met de begroting WVS 2017 kan worden ingestemd onder de nadere voorwaarde dat een 
drietal specifieke risico’s nader worden benoemd, gemonitord en daarover in 
kwartaalrapportages wordt gerapporteerd. Het betreft: 
- het risico dat werkelijke uitstroom niet in pas loopt met gehanteerde fictieve uitstroom van 

het landelijk rekenmodel en de gevolgen die dit heeft voor verhouding rijksbijdrage vs 
daadwerkelijke loonkosten; 

- in hoeverre de taakstelling leerwerktrajecten door WVS-groep kan worden gerealiseerd; 
- het aantal medewerkers dat een transitievergoeding moet worden betaald en het 

totaalbedrag van de uitgekeerde transitievergoedingen. 
f) De huidige begroting WVS 2017 ontbeert tot op heden een integrale insteek wat betreft de 

uitvoering van de Participatiewet. Zodra de bestuursopdracht herstructurering tot 
uitkomsten leidt kan de geconstateerde situatie ongedaan worden gemaakt. Er wordt van 
WVS-groep verwacht dat zij door middel van een begrotingswijziging of een nieuwe 
begroting de gewijzigde verhoudingen vastlegt; 

g) Indien de meicirculaire rond de sw-gelden van het participatiebudget grote financiële 
wijzigingen inhoudt wordt van WVS-groep verwacht dat zij dan een voorstel tot wijziging 
van de begroting aan de aangesloten gemeenten zal voorleggen. 

 

h. Werkplein Hart van West-Brabant, en als zienswijze het volgende naar voren te brengen: 
1. De volgende punten dienen gerealiseerd te worden: 
a) (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen 

• Samenwerking WVS; proces ketenbegroting is opgestart, maar nog niet 
doorgevoerd in deze begroting. 

b) Inzet van capaciteit 

• Temporisering taakstelling (relatie formatie/grootte klantbestand). 
c) Te bereiken effecten/effectindicatoren 

• Ambitie 3% en verdere ontwikkelingen ook financieel meerjarig doorrekenen in de 
BUIG en uitvoeringsbudgetten  (nu is dit alleen financieel doorvertaald in de 
begroting in de afname van de formatie). Rekening houden met extra toestroom 
statushouders. 

d) Andere relevante opmerkingen organisatieontwikkeling/samenwerking TNO;  

• extra inspanningen/maatregelen terugdringen klantenbestand conform 
Samenhangnotitie De Toekomst. 

2. Bij het opstellen van de begroting 2018 de afgesproken verdeling van de loonkosten voor 
2019 aanhouden op basis van de algemene verdeelsleutel voor uitvoeringskosten conform 
Gemeenschappelijke regeling. 
3. Er is nog geen sprake van een integrale benadering met de WVS-groep wat betreft de 
uitvoering van de Participatiewet. Aan het Werkplein wordt verzocht om de activiteiten en 



inspanningen in samenhang met de activiteiten en inspanningen van WVS-groep te bezien, 
waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te zijn. 
4. De meerjarenraming 2017-2019 geeft geen meerjarig inzicht omdat er niet wordt 
geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. Indien de meicirculaire rond participatiebudget 
grote financiële wijzigingen inhoudt wordt van het Werkplein verwacht dat zij dan een voorstel 
tot wijziging van de begroting aan de aangesloten gemeenten zal voorleggen met een reëlere 
financiële doorkijk. 
5. Met betrekking tot de meerjarenbegroting 2017-2019 wordt tevens opdracht gegeven actie 
te ondernemen om de meerjarenlijn voor wat betreft de overige (bedrijfsvoerings)kosten terug 
te brengen tot het niveau van de oorspronkelijke meerjarenbegroting 2015-2018. 
6. Er wordt vanuit gegaan dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken 
termijnen in acht neemt. Dit betekent voor 1 februari kaderbrief, voor 15 april de 
ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening en tot en met 30 juni is de termijn voor het 
indienen van zienswijzen. 
7. Aan het Werkplein wordt aandacht gevraagd voor de inzichtelijkheid van het 
besluitvormingsproces, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog 
daarop zouden de bestuurlijke stukken van het Werkplein algemeen toegankelijk moeten zijn 
via hun website. Verzocht wordt daarom in elk geval de volgende stukken te publiceren op de 
website: 
- Statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
- Samenstelling van de bestuurlijke organen; 
- Jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
- Agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover 
openbaar). 

 

i.  West-Brabants Archief, en in de zienswijze op te merken dat: 

-  Het bestuur van het WBA opgedragen wordt om de realisatie van het E-depot met 

voortvarendheid op te pakken en hiervoor op korte termijn een realistisch stappenplan op 

te stellen. 

-  De begroting 2017 in overeenstemming dient te worden gebracht met artikel 11 van het 

Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). 

 

j. ICT samenwerking West-Brabant West. 

 

 

2. Met betrekking tot de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 van de Omgevingsdienst Midden- en 

West-Brabant in de zienswijze op te merken dat: 
1. De raad er vanuit gaat dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen 

in acht neemt. Concreet: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting en (ontwerp)jaarrekening 
voor 15 april; termijn voor het indienen van zienswijzen t/m 30 juni. 

2. De raad verzoekt het bestuur van de OMWB met nadruk om op korte termijn te werken aan de 
verbetering van de kwaliteit van de organisatie en dienstverlening en over de voortgang 
hiervan periodiek te rapporteren aan de deelnemers; 

3. De begrotingen 2016 en 2017 aanleiding geven tot de volgende opmerkingen, met het verzoek 
om op grond hiervan de ontwerpbegrotingen 2016 en 2017 aan te passen en ter 
besluitvorming aan het AB voor te leggen: 

a) Alle inkomsten uit “oude hypotheken”, waarover nog geen definitieve besluitvorming heeft 
plaatsgevonden en/of nog onderhevig zijn aan arbitrage dienen niet in de begrotingen 
opgenomen te worden; de eventueel daaraan verbonden uitgaven (bijv. de SBK-
verplichtingen) dienen wel in de begrotingen te worden opgenomen. 

b) De kostenramingen van de voorgenomen maatregelen kunnen slechts in de begrotingen 
worden opgenomen voor zover die deugdelijk zijn onderbouwd. Dit geldt met name voor 
het gevraagde frictiebudget (in 2016  € 1.250.000 en in 2017 € 750.000) en het budget 
voor transformatie organisatie (in zowel 2016 als 2017 € 500.000), maar ook voor het 
budget voor inhuur van personeel;  

c) De voorgestelde tariefopslag  voor de vorming van een algemene reserve is in strijd met de 
door onze gemeente vastgestelde ‘Nota verbonden partijen’ die reservevorming bij 
gemeenschappelijke regelingen niet toestaat; met deze tariefopslag stemmen wij dan ook 
niet in; 



d) De voorgestelde tariefopslag ter afdekking van een resterend tekort steunen wij niet. Wij 
zien graag een marktconform tarief op basis van een reguliere bedrijfsvoering; de gevolgen 
van de Cao-aanpassingen 2016 en 2017 dienen hierin te worden meegenomen; 

e) Het systeem van  verplichte deelnemersbijdragen zoals beschreven op blz.7 van de 
begroting is niet formeel vastgesteld en is daarmee in strijd met de geldende GR; de 
(jaarlijkse) werkprogramma’s zijn leidend voor de bedragen in de begroting; 

f)   Omwille van de duidelijkheid zien wij graag dat er gebruik gemaakt wordt van een 
éénduidige verdeelsystematiek voor tekorten, eenmalige deelnemersbijdragen e.d., 
bijvoorbeeld de verdeelsleutel die onlangs  is vastgesteld voor de verrekening van 
verliezen oude jaren (AB-besluit 23 maart 2016);  

g) De OMWB is een uitvoeringsdienst en dient zich te richten op haar kerntaken. In paragraaf 
2.2 worden de trends en ontwikkelingen geschetst zonder aan te geven wat dit betekent 
voor de ontwikkeling van de omzet. Nu is al zichtbaar dat door de komst van steeds meer 
algemene regels (en daardoor veel minder vergunningen), meer risico gestuurd toezicht en 
bedrijven die vanuit kwaliteitssystemen de zaak op orde hebben een afnemende omzet. De 
Omgevingswet zal die trend verder versterken. Wij willen de OMWB meegeven om daar 
als dienst op te anticiperen en dit zichtbaar te maken in de meerjarenramingen. 

4. Aandacht wordt gevraagd voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van de 
OMWB, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden 
de bestuurlijke stukken algemeen toegankelijk moeten zijn via hun website. Verzocht wordt 
daarom in elk geval de volgende stukken te publiceren op de website van de OMWB: 
a. statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
b. samenstelling van de bestuurlijke organen; 
c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover 

openbaar). 

Wij gaan er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze 

zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan 

welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en 

waarom. 

 

 

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

de gemeentebegroting 2017-2020. 

 

 

4. Kennis te nemen van de (voorlopige) jaarrekening 2015 van: 

a. Regionaal Bureau Leerplicht; 

b. de GGD West-Brabant; 

c. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant; 

d. Belastingsamenwerking West-Brabant; 

e. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord; 

f. Regio West-Brabant; 

g. WVS-groep; 

h. Werkplein Hart van West-Brabant; 

i. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 

j. ICT samenwerking West-Brabant West. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


