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REGIONALE ZIENSWIJZE BEGROTING 2017 

PER GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 

           Blz. 

1. Regionaal Bureau Leerplicht       

2. Gemeentelijke Gezondheidsdienst West-Brabant    

3. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant     

4. Belastingsamenwerking West-Brabant      

5. Regionale Ambulancevoorziening Midden-West-Noord   

6. Regio West Brabant/NV Rewin       

7. WVS-Groep          

8. Werkplein Hart van West-Brabant      

9. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant     

10. West Brabants Archief        

11. ICT samenwerking West-Brabant West      
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Gemeenschappelijke Regeling: Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 

 

1. 

 

Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 

(Op welke onderdelen is tegemoetgekomen aan de zienswijzen en op welke onderdelen niet en 

waarom?) 

 

Reactie: De gemeente Roosendaal heeft vorig jaar geen zienswijze ingediend. Deze vraag is dus 

niet van toepassing.  

 

2. 

 

Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

(Tijdig is: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting y+1 en jaarrekening y-1 voor 15 april. Zo 

nee, maak hierover dan een opmerking in de zienswijze. Idem, indien de geboden tijd voor het 

indienen van een zienswijze (t/m 30 juni) onvoldoende is.) 

 

Reactie:  

• Begroting en jaarstukken 

Zowel de jaarstukken 2015 als de begroting 2017 zijn aan de colleges aangeboden d.m.v. 

brieven, gedateerd 8 april 2016. De stukken zijn dus tijdig ingediend, maar hadden formeel 

(ook) aan de raad gericht moeten zijn. 

• Kaderbrief 

Er is geen Kaderbrief ontvangen. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) 

had deze uiterlijk 15 april 2016 aangeboden moeten zijn. In de nota “Verbonden Partijen, zes 

kaderstellende spelregels” is bepaald dat de kaderbrief uiterlijk 1 februari in het jaar, 

voorafgaande aan het begrotingsjaar, moet zijn aangeboden. 

• Termijn zienswijze 

Het bestuur van het RBL geeft gemeenten de gelegenheid om binnen 8 weken, doch uiterlijk 

op 3 juni 2016 schriftelijk over de beoordeling van de stukken te berichten. Dit in verband met 

de behandeling in het “Gemeenschappelijk Orgaan” op 24 juni 2016. 

In de nota Verbonden Partijen is als uiterlijke datum voor het kenbaar maken van de 

zienswijze 30 juni vermeld. Bij het RBL is hiervoor aandacht gevraagd. Bij de vaststelling van 

de begroting 2016 heeft men vorig jaar de bestuurlijke agenda aangepast. 
 

 

3. 

 

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

- (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen 

- Inzet van capaciteit 

- Te bereiken effecten/effectindicatoren 

- Andere relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

 

Reactie: In de begroting 2017 is in hoofdstuk 2 “Programmaplan” een afzonderlijk onderdeel 

“speerpunten 2017” opgenomen. Dit is nieuw ten opzichte van de begroting 2016 en kan zeker 

een verbetering worden genoemd. Er wordt een 9-tal speerpunten benoemd, waarvan de 

volgende als nieuwe speerpunten kunnen worden aangemerkt: 

• Scholen en RMC-trajectbegeleiders voeren eerder en frequenter gesprekken met verzuimende 

jongeren; 

• We gaan aan de slag met nieuwe methoden om voortijdig schoolverlaters met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt beter te bereiken; 

• Social media en de vernieuwde website zullen actief worden ingezet; 

• Om het aantal thuiszitters nog verder te verlagen gaan leerplichtambtenaren en de West-

Brabantse Regionale Samenwerkingsverbanden Voortgezet Onderwijs (RSV’s) de afspraken 

m.b.t. thuiszitters aanscherpen. 

 

In de jaarstukken 2015 wordt voorgesteld een deel van het batig saldo over dat jaar te bestemmen 

voor tijdelijke uitbreiding (tot 1 januari 2018) van de formatie ten behoeve van de verbetering van 
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kwaliteit, applicatiebeheer en administratie. Deze onderwerpen komen in de begroting 2017 echter 

niet terug. 

 

 

4. 

 

Financiële aandachtspunten 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

- Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling 

- Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en 

bezuinigingen van een bepaalde omvang? 

- Algemene en bestemmingsreserve 

- Risico’s en de beheersing ervan 

- Andere relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

 

Reactie:  

• Jaarstukken 2015 

- De jaarrekening 2015 sluit met een batig saldo van € 124.384. Een bedrag van  

€ 74.000 wenst het RBL te reserveren voor de verbetering van kwaliteit, applicatiebeheer 

en administratie. Meer concreet gaat het om een uitbreiding van de formatie met 12  uur 

per week tot 1 januari 2018.  

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 om 

dit soort besluiten te nemen.  

Voorts lijkt het genoemde bedrag fors ten opzichte van de gewenste inspanning van 12 uur 

per week voor een periode tot 1 januari 2018.  

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. Dit voordeel kan 

daarmee als dekking dienen voor de tijdelijke formatie-uitbreiding in het kader van de 

verbetering van kwaliteit, applicatiebeheer en administratie. Hiervoor kan het RBL een 

voorstel voorleggen aan het DB en AB.   

De gemeente is daarom van mening dat het volledige resultaat over 2015 aan de 

deelnemende gemeenten moet worden uitgekeerd. 

- Het is gewenst (en verplicht op grond van het BBV) een verschillenverklaring op te nemen 

(werkelijke baten en lasten t.o.v. de ramingen na begrotingswijzigingen). Aan dit voorschrift 

is slechts zeer beperkt voldaan.  
 

• Begroting 2017 

-    Het prijsniveau van 2016 is ook gehanteerd voor 2017. Een uitzondering hierop    

vormen de loonkosten. Hiervoor zijn de cao-ontwikkelingen als uitgangspunt genomen. Dat 

wil zeggen dat voor 2016 een stijging van 3% geldt en voor 2017 0,4%. De loonkosten 

omvatten 90% van de totale omzet in 2017.  

- Opvallend is dat in 2016 de prijzen van 2015 zijn gehanteerd. Dit impliceert dat 2017 wordt 

geraamd op het kostenniveau van 2015.  

Voor de jaren na 2017 heeft op geen enkele kostensoort indexering plaatsgevonden. Dit 

betekent dat gemeenten ook geen rekening zullen houden met mogelijk stijgende kosten 

vanaf 2018. Aanbevolen wordt in volgende begrotingen de kosten te indexeren. Daarvoor 

dient een norm te worden opgenomen in de eerdergenoemde Kaderbrief. Inherent daaraan 

is het dan ook handig om de gemeentelijke bijdragen meerjarig in een tabel op te nemen.  

- Ook bij de begroting ontbreekt de voorgeschreven verschillenverklaring (begroting 2017 

t.o.v. begroting 2016 en begroting 2017 t.o.v. rekening 2015). 

 

 

5. 

 

Financieel overzicht 

Vul onderstaande tabel in. Neem in het raadsvoorstel met alle zienswijzen een totaal financieel 

overzicht van alle GR’en op. 
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Regionaal Bureau Leerplicht 
Begroting 

2015 

Resultaat 

2015 

Begroting 

2016 

Ontwerp-

begroting 2017 

Totaal GR € 1.291.455 € 1.256.821 € 1.286.935 € 1.330.686 

Bijdrage gemeente 

Roosendaal 
€ 46.576 € 41.585 € 38.361 € 39.193 

 

Toelichting resultaat 2015: De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van €124.384. 
 

 

6. 

 

Overige aandachtspunten 

(Indien de zienswijze regionaal is voorbereid, is hier ook ruimte voor lokale aandachtspunten.) 

 

Reactie: Niet van toepassing. 

 

 

7. 

 

De zienswijze 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld. 

(Deze tekst wordt opgenomen in het raadsvoorstel.) 

 

1. Jaarrekening 2015: 

Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en aan het bestuur van het RBL mede te delen 

dat: 

a.    het volledige resultaat aan de gemeenten dient te worden uitbetaald.  

b. het voorstel om middelen beschikbaar te stellen voor tijdelijke extra formatie  

- of in de begroting 2017 had moeten worden opgenomen; 

- of door middel van een tussentijds voorstel in 2016 aan het DB en AB moet worden 

voorgelegd. 

c. het gecalculeerde bedrag voor de tijdelijke extra formatie hoog lijkt;  

d. voor de jaarrekening 2016 wordt gevraagd een verschillenverklaring conform het Besluit 

Begroting en Verantwoording op te nemen (rekening 2016 t.o.v. begroting 2016 na 

wijzigingen). 

 

2. Begroting 2017: 

In te stemmen met de begroting 2017 van het RBL en aan het bestuur van het RBL mede te 

delen dat: 

a. Met betrekking tot de begroting 2017 geen zienswijze wordt ingediend. 

b. Voor de begroting 2018 vóór 1 februari 2017 een Kaderbrief aan de 

gemeenten dient te worden aangeboden en dat daarin ook de indexering voor  

de meerjarenbegroting dient te worden opgenomen. 

c. Het opnemen van speerpunten voor 2017 in het programmaplan een goede  

ontwikkeling is. 

d. Voor de begroting 2018 wordt gevraagd een verschillenverklaring conform het 

Besluit Begroting en Verantwoording op te nemen (begroting 2018 t.o.v. begroting 2017 

en begroting 2018 t.o.v. rekening 2016). 
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Gemeenschappelijke Regeling: GGD West-Brabant 

 

1. 

 

Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 

(Op welke onderdelen is tegemoetgekomen aan de zienswijzen en op welke onderdelen niet en 

waarom?) 

 

Reactie: Op de begroting 2016 is door de gemeente Roosendaal geen zienswijze ingediend. 
 

 

2. 

 

Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

(Tijdig is: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting y+1 en jaarrekening y-1 voor 15 april. Zo 

nee, maak hierover dan een opmerking in de zienswijze. Idem, indien de geboden tijd voor het 

indienen van een zienswijze (t/m 30 juni) onvoldoende is.) 

 

Reactie: Alle stukken zijn tijdig ingediend. De gestelde termijnen bieden de gemeenteraden 

overigens weinig ruimte voor beoordeling van de stukken. 
 

 

3. 

 

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

- (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen 

- Inzet van capaciteit 

- Te bereiken effecten/effectindicatoren 

- Andere relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

 

Reactie:  

• Flexibilisering: 

Wij missen in de beleidsbegroting van de GGD een duidelijke visie op flexibilisering van het 
gehele takenpakket. Het betreft een beweging die in voorgaande jaren is ingezet en in de 

beleidsbegroting 2017 van de GGD alleen wordt benoemd bij jeugdgezondheidszorg en 

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

producten en –diensten over de gehele linie. Wij verwachten in de toekomst ook ten aanzien van 

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

te houden.  

 

• Nieuw basistakenpakket jeugdgezondheidszorg: 

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. 

 

4. 

 

 

Financiële aandachtspunten 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

• Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling 

• Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en 

bezuinigingen van een bepaalde omvang? 

• Algemene en bestemmingsreserve 

• Risico’s en de beheersing ervan 

• Andere relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 
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verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

 

Reactie m.b.t. de Begroting 2017: 

• Indexering is niet conform het in de richtlijnen opgenomen prijsindexeringspercentage van 

0,5%. Niet duidelijk is of de toegepaste indexering (1,95%) ook echt nodig is, gezien het hoge 

jaarrekeningresultaat over 2015 van € 1.474.000 positief.  

 

• De opbouw van de reserves en voorzieningen is niet conform de spelregels van de nota 

Verbonden Partijen. Dit is duidelijk beschreven in spelregel 5 van de nota. 

 

• De risico’s zijn niet gekwantificeerd en/of geprioriteerd. Daardoor kan geen goed beeld 

gevormd worden van de impact van deze risico’s. De risicoberekening dient de basis te zijn 

voor het weerstandsvermogen oftewel de algemene risico reserve.  

 

• De reservepositie is hoog. Een discussie over de noodzaak hiervan is nodig (zoals ook is 

afgesproken in het AB van 7 april jl.). Vraagtekens bij de bestemmingsreserves: 

- Zijn deze strikt noodzakelijk voor het afdichten van mogelijke risico’s of puur ter opbouw 

van weerstandsvermogen?  

- Niet duidelijk is waarom er gekozen is voor bandbreedtes met betrekking tot het 

opbouwen en aanhouden van reserves. Een reserve hoeft niet tot de maximum-norm 

gevuld te worden als is vastgesteld dat de minimum-norm ook voldoet. Door het 

aanhouden van de maximum-norm worden onnodig middelen afgezonderd bij de GGD. 

De accountant  heeft ook al aangegeven dat een aantal reserves en voorzieningen moet 

vrijvallen bij de jaarrekening. 

- Bij het vormen van een reserve “plustaken” is het de vraag of dit wel past. Het betreft 

immers een “commerciële” tak van de GGD. Een meer passend uitgangspunt is om deze 

reserve te vullen met het behaalde resultaat op de plustaken. Op deze manier worden de 

basis- en plustaken strikt gescheiden. 

 

• Hoe zijn de begrotingen van de GHOR en GMV verweven in de begroting van de GGD en wat 

zijn daarvan de gevolgen? Vertroebelt dit niet 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?  

 

Reactie m.b.t. de Jaarrekening 2015: 

Een nadere onderbouwing van de bestemming van het resultaat is nodig. Er wordt niet duidelijk 

gemotiveerd waarom de reserves nu precies moeten worden aangevuld. Als dit niet duidelijk 

gemaakt kan worden, moet het resultaat teruggegeven worden aan de gemeenten. 
 

 

5. 

 

Financieel overzicht 

Vul onderstaande tabel in. Neem in het raadsvoorstel met alle zienswijzen een totaal financieel 

overzicht van alle GR’en op. 

 

GGD West-Brabant 
Begroting 

2015 

Resultaat 

2015 

Begroting 

2016 

Ontwerp- 

Begroting 2017 

Totaal GR € 16.534.428 € 16.473.000 € 16.805.396 € 17.148.954 

Bijdrage gemeente 

Roosendaal 
€ 1.435.041 € 1.435.041 € 1.416.504 € 1.450.227 

 

Toelichting resultaat 2015: De jaarrekening 2015 sluit met een positief resultaat van  

€ 1.474.000,-. In de jaarrekening wordt een voorstel tot resultaatbestemming gegeven. 

 

Toelichting bijdrage Roosendaal 2017: De bijdrage in 2017 is € 33.723 hoger dan de bijdrage in 

2016. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de toepassing van de hogere indexering door de 

GGD (1,95% t.o.v. de voorgeschreven 0,5%). 
 

  



7 

 

6. Overige aandachtspunten 

(Indien de zienswijze regionaal is voorbereid, is hier ook ruimte voor lokale aandachtspunten.) 

 

Reactie: Niet van toepassing. 

 

 

7. 

 

De zienswijze  

De zienswijze is voorbereid in De6-verband. 
 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld. 

(Deze tekst wordt opgenomen in het raadsbesluit.) 

 

3. Algemeen: De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen 

afgesproken termijnen in acht neemt. Concreet betekent dit het indienen van de  kaderbrief 

voor 1 februari, de ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening voor 15 april, en de termijn voor 

het indienen van zienswijzen loopt t/m 30 juni. De GGD West-Brabant heeft voldaan aan de 

data voor indienen van de stukken bij de deelnemende gemeenten. 

 
4. Flexibilisering: Wij missen in de beleidsbegroting van de GGD een duidelijke visie op 

flexibilisering van het gehele takenpakket. Het betreft een beweging die in voorgaande jaren 

is ingezet en in de beleidsbegroting 2017 van de GGD alleen wordt benoemd bij 

jeugdgezondheidszorg en technische hygiënezorg. Gemeenten hebben behoefte aan meer 

keuzevrijheid en flexibelere GGD producten en -diensten over de gehele linie. Wij 

verwachten in de toekomst ook ten aanzien van de dienstverlening van de GGD meer 

keuzemogelijkheden. Het is van belang daar rekening mee te houden. 

 
5. Nieuw basistakenpakket jeugdgezondheidszorg: 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. 

 

6. De indexering is niet conform het in de richtlijnen opgenomen prijsindexerings-percentage 

van 0,5%. Niet duidelijk is of de toegepaste indexering ook echt nodig is, gezien het hoge 

jaarrekeningresultaat over 2015 van € 1.474.000 positief.  

 

7. De opbouw van de reserves en voorzieningen is niet conform de spelregels van de nota 

Verbonden Partijen. Dit is duidelijk beschreven in spelregel 5 van de nota. 

 

8. De risico’s zijn niet gekwantificeerd en/of geprioriteerd. Daardoor kan geen goed beeld 

gevormd worden van de impact van deze risico’s. De risicoberekening dient de basis te zijn 

voor het weerstandsvermogen oftewel de algemene risico reserve.  
 

9. De reservepositie is hoog. Een discussie over de noodzaak hiervan is nodig (zoals ook is 

afgesproken in het AB van 7 april jl.). Vraagtekens bij de bestemmingsreserves: 

- Zijn deze strikt noodzakelijk voor het afdichten van mogelijke risico’s of puur ter opbouw 

van weerstandsvermogen?  

- Niet duidelijk is waarom er gekozen is voor bandbreedtes met betrekking tot het 

opbouwen en aanhouden van reserves. Een reserve hoeft niet tot de maximum-norm 

gevuld te worden als is vastgesteld dat de minimum-norm ook voldoet. Door het 

aanhouden van de maximum-norm worden onnodig middelen afgezonderd bij de GGD. 

De accountant  heeft ook al aangegeven dat een aantal reserves en voorzieningen moet 

vrijvallen bij de jaarrekening. 

- Bij het vormen van een reserve “plustaken” is het de vraag of dit wel past. Het betreft 
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immers een “commerciële” tak van de GGD. Een meer passend uitgangspunt is om deze 

reserve te vullen met het behaalde resultaat op de plustaken. Op deze manier worden de 

basis en plustaken strikt gescheiden. 

 

10. Hoe zijn de begrotingen van de GHOR en GMV verweven in de begroting van de GGD en 

wat zijn daarvan de gevolgen? Vertroebelt dit niet 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?  

 

11. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht 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 uw regeling algemeen 

toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom - voor zover u dat niet al 

doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website: 

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 zijn ons ervan bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u 

betekent, maar zijn ervan overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor 

transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen. 

 

12. De raad gaat 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. 

 

Tot slot wil de raad nog een opmerking plaatsen ten aanzien van de jaarrekening. Het resultaat 

over 2015 bedraagt € 1.474.000 positief. Door de GGD wordt voorgesteld 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. Als dit niet 

duidelijk gemaakt kan worden, moet het resultaat teruggegeven worden aan de gemeenten. 
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 Gemeenschappelijke regeling: Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

  

1 Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 

De raad heeft besloten in te stemmen met de begroting 2016 van de Veiligheidsregio. 

Reactie:  

n.v.t. 

2 Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

Reactie:  

De Kaderbrief is vóór 1 februari 2016 ontvangen en is door het AB 28 januari 2016 vastgesteld. 

De begroting 2017 is tijdig ontvangen. 

De jaarstukken zijn tijdig ontvangen; de jaarrekening 2015 sluit met een batig saldo van                 

€ 1.187.000. Door AB is besloten het resultaat als volgt te bestemmen: 

- Toevoegen een de reserve informatievoorziening € 241.000; 

- Reserveren t.b.v. transitie GMK/dekking Caco’s € 249.904; 

- Reserveren van de nog niet bestede impuls-budgetten ad. € 496.000 t.b.v. grens-

overschrijdende samenwerking, bevolkingszorg en risicobeheersing; 

- Reserveren van nog niet bestede gelden ad. € 123.500 t.b.v. arbeidsveiligheid; 

- Restant ad. € 76.150 aan te wenden om de bijdragen van de deelnemers te verlagen in 

2016. 

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 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. Te overwegen valt 

om deze reserve in 2016 vrij te laten vallen. Dit zal aan de Veiligheidsregio worden voorgelegd. 

3 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

In de Kaderbrief heeft de Veiligheidsregio de belangrijkste beleidsinhoudelijke en financiële kaders 

aangegeven voor de beleidsbegroting 2017 en deze vertaald in de door het DB vastgestelde 

begroting 2017, die nu voor een zienswijze wordt voorgelegd aan de deelnemers. De Kaderbrief is 

als bijlage bijgevoegd. 

Reactie:  

Beleidsmatige richtlijnen 2017 

• 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 
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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. 

4 Financiële aandachtspunten 

Financiële richtlijnen 2017 

• 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). 

Reactie: 

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 Veiligheidsregio MWB gehanteerde methodiek ten 

behoeve van de loon- en prijsontwikkeling te continueren.  

De kernpunten van de systematiek om de loon- en prijsontwikkeling te verwerken zijn: 

• Voor de loonontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index “Loonvoet sector overheid”  

• Voor de prijsontwikkeling wordt gerekend met de CPB-index “Prijs bruto Binnenlands Product”  

• Beide indices worden periodiek gepubliceerd door het Centraal Planbureau (CPB). In de 

begroting wordt uitgegaan van de jongste CPB-prognose ten tijde van de vaststelling van de 

conceptbegroting. Dit zijn de cijfers van de publicaties in maart.  

• Nacalculatie van de gebruikte indices voor jaar t-1 en jaar t-2, zoals ze zijn verwerkt in de 

begroting jaar t-1. 

Samenvattend wordt de huidige loon- en prijsontwikkeling bepaald door de CPB in maart 

gepubliceerde index loonvoet sector overheid en index prijs bruto binnenlands product voor het 

jaar 2017 en de correcties van deze indices voor het jaar 2015 en 2016 van de in de begroting 

2016 verwerkte cijfers. 
De VR geeft aan dat in de concept-begroting 2017 alle bezuinigingen structureel verwerkt waartoe 

het bestuur eerder heeft besloten. In de periode 2011-2016 is voor een bedrag van € 7,9 miljoen 

structureel bezuinigd en omgebogen. Uit een extern uitgevoerde kostenevaluatie en overhead-

vergelijking met andere veiligheidsregio’s komt de VR MWB positief naar voren; er is sprake van 

een sobere en doelmatige uitvoering van taken en werkzaamheden en een dito uitgaven- en 
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kostenpatroon. De vergeleken veiligheidsregio’s verschillen op een aantal punten van elkaar. 

Factoren zoals het aantal inwoners, de woningdichtheid, binnen- en buiten-wateroppervlakte, 

landoppervlakte en risicofactoren hebben invloed op de uitgaven van de veiligheidsregio’s. 

Daarom zijn in dit onderzoek een aantal relatieve getallen toegevoegd ter vergelijking. De factoren 

die van invloed zijn op de uitgaven zijn echter talrijk, en deze zijn niet eenvoudig en op een goed 

vergelijkbare manier in beeld te brengen. Een goede kostenvergelijking is pas mogelijk als vooraf 

voor alle VR’s gedefinieerd wordt welke taken vallen onder welke producten (output) en welke 

baten en lasten hiermee samenhangen. 

5 Financieel overzicht 

Veiligheidsregio Rekening 

2015* 

Begroting 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019 

Begroting  

2020 

Totaal GR 59.383.478 60.605.104 61.747.561 63.072.176 64.413.516 

Bijdrage gemeente  4.427.573 4.403.492 4.483.882 4.671.521 4.758.621 

Geraamd in begroting 

2016 

 4.481.046 4.581.046 4.681.046 4.681.046 

Verschil raming en 

bijdrage 

 77.554 97.164 9.525 - 77.575 

Reserve afrek. FLO  17.554 17.164 9.525 12.425 

Correctie raming 

begroting 2016 

 V.60.000 V.80.000 0      N.90.000 

*  2015 excl. teruggave 2013/2014. 

Voorgesteld wordt om in de concept begroting 2017 de genoemde bijdragen aan de VR voor de 

betreffende jaren op te nemen. 

De bijdragen aan de VR zijn inclusief kosten FLO, te weten: 

2017: € 120.544; 2018: € 130.095; 2019: € 245.723 en 2020: € 259.620. 

Ieder jaar bij de begroting wordt de FLO intekentaak geactualiseerd. Bij deze actualisatie wordt 

een (nieuwe) inschatting gemaakt wanneer medewerkers ervoor kiezen met FLO-overgangsrecht 

te gaan. De kosten en fluctuaties voor de intekentaak FLO per gemeente zijn sterk afhankelijk van 

deze keuzes en de leeftijdsopbouw van de medewerkers die onder de regeling vallen. Hierdoor is 

er een grote mogelijkheid op een voor- of nadelig resultaat ten opzichte van de begroting. De 

werkelijke kosten worden verrekend met gemeenten.  

Ten opzichte van de raming 2017 opgenomen in begroting 2016 vallen de kosten bij de 

gemeente(n) Breda en Roosendaal / Bergen op Zoom lager uit door het langer doorwerken van 

een medewerker in Breda en een medewerker in Roosendaal / Bergen op Zoom.  
De ramingen in verband met het FLO-overgangsrecht zijn gebaseerd op de huidige wetgeving en 

bestaande uitgangspunten.  

Reserves. 

Eind 2015 bedraagt het saldo van de bestemmingsreserves € 20.158.975. Volgens het 

geactualiseerde overzicht, door het AB vastgesteld op 14 april 2016, loopt het saldo eind 2020 

terug naar € 12.819.269. De belangrijkste reserves die hier een bijdrage aanleveren zijn de BR 

Egalisatie kapitaallasten € 8,5 miljoen en de reserve BDUR gelden € 1,2 miljoen. 
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Risico’s 

De risico’s van de VR staan beschreven in de paragraaf Weerstandvermogen en risicobeheersing. 

De belangrijkste hiervan is de mogelijke aansprakelijkstelling door omliggende bedrijven van 

Chemie Pack in Moerdijk in verband met de schade als gevolg van de brand op 5 januari 2011. 

6 Overige aandachtspunten 

Reactie: 

De VR meldt op blz. 11 van de beleidsbegroting 2017 dat er in 2015 een onderzoek in opdracht 

van de minister van Veiligheid en Justitie is gedaan naar de mogelijkheden en wenselijkheden van 

een stelsel van indicatoren voor presterend vermogen van veiligheidsregio’s. In het uitgebrachte 

rapport concluderen de onderzoekers dat het vervangen van de huidige (basis)vereisten door een 

stelsel van output en outcome normen een weinig heilzame weg is. De nieuwe BBV voorschriften 

schrijven voor dat er met in gang van de begroting 2018 beleidsindicatoren dienen te worden 

opgenomen. Graag gaan we met de VR in gesprek om vanaf de begroting 2018 de relevante 

beleidsindicatoren op te nemen. 

7 De zienswijze 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld. 

(Deze tekst wordt opgenomen in het raadsbesluit.) 

13. De raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de begroting 2017; 
14. Kennisname van de jaarrekening 2015; 

 

8 Communicatie GR 

Evenals voorgaande jaren wordt er voor alle begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen 
één gezamenlijk raadsvoorstel gemaakt, dat in de raad van 30 juni a.s. kan worden behandeld.  
Omdat de Veiligheidsregio om een reactie vraagt uiterlijk 23 juni 2016 zal het voorstel van het 
college voor de zienswijze vooruitlopend op de behandeling in de raad, direct na besluitvorming in 
het college van 17 mei a.s. naar de Veiligheidsregio worden gezonden. 
In de brief aan de Veiligheidsregio zal aandacht worden gevraagd om met in gang van de 

begroting 2018 de relevante beleidsindicatoren op te nemen en om, met het oog op de 

inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces de benodigde stukken te publiceren op hun website. 

Tevens wordt verzocht om voor AB besluiten die niet zijn voorzien in de begroting voor te leggen 

aan de raden middels een begrotingswijziging en aan te geven of de reserve temporiseren 

bezuinigingen in 2016 kan vrijvallen. 
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 Gemeenschappelijke regeling: Belastingsamenwerking West-Brabant 

  

1 Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 

(Op welke onderdelen is tegemoetgekomen aan de zienswijzen en op welke onderdelen niet en 

waarom?) 

Reactie:  

In de begroting 2017 zijn alle ingediende zienswijzen m.b.t. de begroting 2016 verwerkt. 

2 Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

(Tijdig is: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting y+1 en jaarrekening y-1 voor 15 april. Zo 

nee, maak hierover dan een opmerking in de zienswijze. Idem, indien de geboden tijd voor het 

indienen van een zienswijze (t/m 30 juni) onvoldoende is.) 

Reactie:  

Begroting 2017 en Jaarrekening 2015 zijn tijdig ontvangen. 

3 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

-  (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen 
- Inzet van capaciteit 
- Te bereiken effecten/effectindicatoren 
- Andere relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

Reactie:  

In de begroting van de BWB wordt gemeld dat de inverdieneffecten van het plan van aanpak 

“Naar een toekomstbestendige BWB” zichtbaar worden. Genoemd worden o.a.: 

- Het teruglopen van de werkvoorraden; 

- Verbetering van de kwaliteit van de basisgegevens; 

- Verbetering van de geautomatiseerde toepassing. 

Met alle deelnemers zijn de afspraken vastgelegd in een convenant. Verder geldt een duurzame 

uitvoering van de begroting 2017 evj. In het kort komt dit neer op continuïteit, kwaliteit en tegen de 

laagst mogelijke kosten. 

In 2016 worden stappen gezet in de ontwikkeling van indicatoren.  
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Financiële aandachtspunten 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

- Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling 
- Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene 

ombuiging en bezuinigingen van een bepaalde omvang? 
- Algemene en bestemmingsreserve 



 

- Risico’s en de beheersing ervan
- Andere relevante opmerkingen

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting.

Reactie: 

Bij het opstellen van de begroting 2017 is uitgegaan van een loon

resp. 2% en 1,2%. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van 

meerjarig geen loon- en prijsindex wordt toegepast. Dit is wel aan te bevelen. 

Ten opzichte van de begroting 2016 zijn onderstaande budgetten aangepast:

Hieruit blijkt o.a. dat de in de vorige begroting nog opgenomen dekkingsbijdrage van nieuwe 

toetreders is afgeraamd. Het bestuur van de BWB streeft naar een beheerste groei van het aantal 

deelnemers. 

De BWB kent formeel geen reserves en voorzieningen. 

worden jaarlijks enkele voorzieningen getroffen voor over het jaar heen lopende kleine posten voor 

specifieke doelen. Een groter specifiek doel is de uitvoering van het plan van aanpak “Naar een 

toekomstbestendige BWB”. Voo

mogelijkheid te openen een specifieke en tijdelijke reserve in te stellen met een looptijd tot en met 

2017. 

In de begroting 2017 zijn onderstaande risico’s vermeld:
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Risico’s en de beheersing ervan 
relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

Bij het opstellen van de begroting 2017 is uitgegaan van een loon- en prijsstijgingspercen

resp. 2% en 1,2%. In totaal is hiermee een bedrag gemoeid van € 192.000. Opgemerkt wordt dat 

en prijsindex wordt toegepast. Dit is wel aan te bevelen. 

Ten opzichte van de begroting 2016 zijn onderstaande budgetten aangepast: 

Hieruit blijkt o.a. dat de in de vorige begroting nog opgenomen dekkingsbijdrage van nieuwe 

toetreders is afgeraamd. Het bestuur van de BWB streeft naar een beheerste groei van het aantal 

De BWB kent formeel geen reserves en voorzieningen. Mede op advies van de accountant 

worden jaarlijks enkele voorzieningen getroffen voor over het jaar heen lopende kleine posten voor 

specifieke doelen. Een groter specifiek doel is de uitvoering van het plan van aanpak “Naar een 

toekomstbestendige BWB”. Voor de uitvoering van dit plan is in 2014 door het AB besloten de 

mogelijkheid te openen een specifieke en tijdelijke reserve in te stellen met een looptijd tot en met 

In de begroting 2017 zijn onderstaande risico’s vermeld: 

 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

en prijsstijgingspercentage van 

€ 192.000. Opgemerkt wordt dat 

en prijsindex wordt toegepast. Dit is wel aan te bevelen.  

 

 

Hieruit blijkt o.a. dat de in de vorige begroting nog opgenomen dekkingsbijdrage van nieuwe 

toetreders is afgeraamd. Het bestuur van de BWB streeft naar een beheerste groei van het aantal 

Mede op advies van de accountant 

worden jaarlijks enkele voorzieningen getroffen voor over het jaar heen lopende kleine posten voor 

specifieke doelen. Een groter specifiek doel is de uitvoering van het plan van aanpak “Naar een 

r de uitvoering van dit plan is in 2014 door het AB besloten de 

mogelijkheid te openen een specifieke en tijdelijke reserve in te stellen met een looptijd tot en met 
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Gemeenschappelijke regeling: Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-

Noord. 

Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze 

De raad besloot in te stemmen met de RAV-begroting 2016 met de opdracht aan de RAV om zich tot 

het uiterste in te spannen om de met de zorgverzekeraar overeengekomen prestatieafspraken in 2016 

daadwerkelijk te realiseren. 

Reactie: 

Het jaarverslag 2016 zal uitwijzen in hoeverre de overeengekomen prestatieafspraken in 2016 zijn 

gerealiseerd.  

Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

(Tijdig is: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting y+1 en jaarrekening y-1 voor 15 april. Zo nee, 

maak hierover dan een opmerking in de zienswijze. Idem, indien de geboden tijd voor het indienen van 

een zienswijze (t/m 30 juni) onvoldoende is.) 

Reactie:  

• Van de RAV is geen kaderbrief ontvangen. 

• De ontwerpbegroting 2017 is op 13 april 2016 ontvangen en daarmee tijdig ingediend. 

• De zienswijze kan worden ingediend t/m 28 juni 2016 (in plaats van 30 juni 2016). Deze planning 

wijkt af van de termijnen zoals opgenomen in de Nota Verbonden partijen.  

• De jaarrekening 2015 is in concept op 13 april 2016 ontvangen. De jaarrekening ligt nog ter 

goedkeuring bij de accountant. GGD Hart voor Brabant, GGD West-Brabant en de RAV worden 

via Het Service Centrum bediend door 1 accountant. Partijen hebben prioriteit gegeven aan een 

tijdige accountantscontrole voor de GGD-en omdat de gemeenten daar financiële bijdragen aan 

verstrekken. Naar verwachting wordt de jaarrekening van de RAV  medio juni 2016 opgeleverd.  

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

-  (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen 
- Inzet van capaciteit 
- Te bereiken effecten/effectindicatoren 
- Andere relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

Reactie: 

• 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%. Reactie: uitgaande van 

consolidatie/verbetering van de prestaties dient dit percentage voor 2017 ook hoogstens 5,5% 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 
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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.  

Het DB is verzocht om te rapporteren over de voortgang. 

Financiële aandachtspunten 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

- Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling 
- Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging 

en bezuinigingen van een bepaalde omvang? 
- Algemene en bestemmingsreserve 
- Risico’s en de beheersing ervan 
- Andere relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

Reactie: 

Aanvullend op de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen is regionaal een Nota Verbonden 

Partijen opgesteld die spelregels bevat over hoe concreet omgegaan moet worden met Verbonden 

Partijen in het algemeen en Gemeenschappelijke Regelingen in het bijzonder. In de nota zijn een 

zestal kaderstellende spelregels opgenomen. 

Eén van de spelregels in deze nota verbonden partijen is dat er vooraf gezamenlijke financiële en 

inhoudelijke richtlijnen worden meegegeven aan de gemeenschappelijke regelingen. We verwachten 

dat deze richtlijnen door de Gemeenschappelijke Regelingen als basis worden gebruikt voor hun 

kaders die ze voorafgaand aan hun begroting toezenden aan de gemeenteraden. 

De Nota Verbonden Partijen schrijft de volgende financiële richtlijnen voor: 

• 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). 

 

 



17 

 

Concept Jaarrekening 2015 

Eind 2015 is Het Service Centrum (HSC) overgegaan naar de nieuwe accountant Deloitte. Wegens 

deze overstap en substantieel extra werkzaamheden is het niet mogelijk gebleken om de jaarrekening 

op tijd van een controleverklaring te voorzien. De accountant, die binnen HSC naast de RAV ook de 

GGD Hart voor Brabant en de GGD West Brabant controleert, heeft aangegeven dat ze twee van de 

drie diensten conform de planning kunnen controleren. In gezamenlijkheid is als beste optie gekozen 

om de RAV later te laten controleren door de accountant, omdat de RAV geen gemeentelijke bijdrage 

heeft. De jaarrekening zal daarom in juni definitief door het Dagelijks Bestuur worden vastgesteld. 

Aangezien de controle nog grotendeels moet plaats vinden en gezien de bevindingen van de 

accountant uit de controles van de GGD's is de verwachting dat de conceptcijfers nog wel gedeeltelijk 

aangepast moeten worden. 

Bij de jaarrekeningcontrole 2015 is een tekortkoming geconstateerd op het gebied van Europese 

aanbesteding, hetgeen zal resulteren in een onrechtmatigheid. Ten einde dit issue op te lossen zullen 

de aanbestedingen van de nog op te lossen inkoopcontracten, waarbij een aantal inkoopcontracten 

nog inkoopverplichtingen hebben, onderdeel gaan uitmaken van de aanbestedingskalender 2016 t/m 

2018. Dit betekent dat de onrechtmatigheid op gebied van de inkopen niet in een jaar opgelost kunnen 

worden en deels zullen doorlopen in 2017. 

De concept jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 164.501. Het resultaat is te verklaren 

door een nadeel van € 949.000 op de baten, een voordeel van € 628.000 op de lasten en een 

voordeel op de buitengewone baten en lasten van € 155.000. Het negatieve resultaat wordt onttrokken 

aan de reserve Aanvaardbare kosten. 

Begroting 2017 

Het ambulancevervoer in de regio vindt plaats binnen de kaders van de op 1 januari 2014 ingevoerde 

bekostigingssystematiek voor de ambulancezorg. De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdrage, maar 

ontvangt middelen van de zorgverzekeraars. Uitgangspunt voor de begroting zijn de met de 

zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken.  

Om deze reden valt de RAV dan ook niet onder de financiële kaders zoals deze zijn opgenomen in de 

Nota Verbonden Partijen onder spelregel 5 “Begroting en Jaarrekening”. 

Het begrote resultaat 2017 van de RAV Brabant Midden-West-Noord komt uit op een negatief saldo 

van € 163.000, waarvan € 113.000 bij de MKA Brabant Noord en € 255.000 bij de RAV Brabant-Noord. 

Dit tekort wordt onttrokken aan de Reserve aanvaardbare kosten  Daarnaast wordt bij de RAV Midden 

West Brabant een overschot van € 205.000 verwacht. Het tekort bij de meldkamer (MKA) Brabant-

Noord wordt grotendeels verklaard door extra bezetting op de meldkamer om de druk overdag en in de 

vooravond op te vangen vanwege de jaarlijkse toename van het aantal meldingen.  

Het weerstandsvermogen is voldoende om de in de beleidsbegroting genoemde risico’s op te vangen.  

 

Financieel overzicht 

Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,- 

RAV Begroting 

2015 

Resultaat 

2015 

Begroting 

2016 

Ontwerpbegroting 

2017 

Totaal GR € 51.308 € 50.359 € 51.662 € 50.949 

Bijdrage gemeenten  € 0,- € 0,- € 0,- € 0,- 
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Overige aandachtspunten 

(Indien de zienswijze regionaal is voorbereid, is hier ook ruimte voor lokale aandachtspunten.) 

Reactie: 

n.v.t. 

De zienswijze 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld. 

1. Instemmen met de begroting 2017 met de volgende kanttekening: 

De raad is van mening dat het overschrijdingspercentage voor de A1-ritten voor 2017 

hoogstens 5,5% mag bedragen (in plaats van het genoemde percentage van 6)  waardoor dit 

gelijk is aan het percentage voor 2016 (5,5%). Stijging van dit percentage past immers niet bij 

het streven van de RAV om haar prestaties voor 2017 te consolideren c.q. verbeteren. 

2. Tenslotte, de raad gaat 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. 
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Gemeenschappelijke regeling: Regio West-Brabant/NV Rewin 

 
1. 

 
Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 
 
Regionale zienswijze begroting 2016 RWB: 

1. De voormalige bijdrage jeugd dient vooralsnog niet te worden ingezet voor algemene ZWO-

activiteiten. De RWB wordt verzocht eerst te komen met een nadere onderbouwing. 

2. De voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda in 

relatie tot het O&O-fonds wordt verwacht bij de 2e bestuursrapportage 2015. 

3. Aan NV Rewin wordt een financieel committent afgegeven voor een periode van 4 jaar. 

4. NV REWIN levert bij de begroting 2018 een evaluatie aan over de inzet van extra budget voor 

acquisitie en promotie ten opzichte van de prestatienormen.  

 

Reactie RWB op regionale zienswijze:  

1. De bijdrage van € 72.000,- voor ZWO wordt nu enkel aangewend voor 2016. In het 

portefeuillehoudersoverleg ZWO wordt in 2015 de discussie gevoerd over de uit te voeren 

activiteiten en de invulling daarvan in 2016. De uitkomst van deze discussie wordt 

geagendeerd voor het AB van 9-12-2015. In 2015 wordt ook de discussie gevoerd over de 

structurele ZWO-activiteiten in verband met de begroting 2017 en volgende jaren.  

2. Een voortgangsrapportage over het Uitvoeringprogramma van de Strategische Agenda in 

relatie tot het O&O-fonds zal met de 2de bestuursrapportage worden aangeboden.  
(NB. Op 9 december 2015 heeft het Algemeen Bestuur de conclusies en aanbevelingen 

‘Evaluatie O&O-fonds’ vastgesteld. Het besluit is gecommuniceerd met de colleges en 

gemeenteraden en wordt betrokken bij de opstelling van de begroting 2017.)  

3. De RvC / directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de afzonderlijke 

gemeenten door de RWB geïnformeerd.  

4. De RvC / directeur REWIN wordt over de ingebrachte zienswijze van de afzonderlijke 

gemeenten door de RWB geïnformeerd.  

 

 
2. 

 
Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 
 
- De kaderbrief is door het Algemeen Bestuur op 9 december 2015 vastgesteld en is door de 

gemeente vóór 1 februari 2016 ontvangen. 

- De gecontroleerde jaarstukken 2015 zijn tijdig (12 april 2016) ontvangen. 

- De ontwerpbegroting 2017 is op 12 april 2016 ontvangen en daarmee tijdig ingediend. 

 

 
3. 

 
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 
 
� Uitbetaling OV-samenwerkingsbijdrage 

Om maximaal gebruik te maken van aanspraken op een door de provincie Noord-Brabant 

beheerde regionale reserve heeft de RWB in december 2015 besloten deze regionale reserve 

uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Indien deze uitkering niet was gedaan, zou deze 

vervallen zijn per 1 januari 2016. Door deze uitkering vervalt de demping van de vervoernota’s 

voor de jaren 2016-2018. Deze vervallen demping kan echter worden opgevangen door de 

ontvangen regionale reserve. 

 
� KCV-aanbesteding  

Halverwege 2015 is de aanbesteding afgerond. Deze heeft geresulteerd in een nieuw contract 

voor minimaal 4 jaar, ingaande op 1 januari 2016. Als gevolg van de aanbesteding zijn de 

kosten per deeltaxirit, bezien op prijspeil 2015, gemiddeld met 10% gedaald. De keuze voor 

een andere betalingsgrondslag, kilometers in plaats van zones, leidt voor gemeenten en 

klanten tot groter of kleiner voordeel. 

 
� REWIN  

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 
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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. 

Onderdelen hierbij zijn acquisitie, business development, arbeidsmarkt en vestigingsklimaat. 

REWIN speelt als onze regionale ontwikkelingsorganisatie een belangrijke rol bij de uitvoering 

van een aantal van deze onderwerpen. Om deze rol waar te maken 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 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.  

 

 
4. 

 
Financiële aandachtspunten 
 
� Resultaatbestemmingsvoorstellen 2015 

De jaarrekening 2015 sluit met 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 deze resultaatbestemmingsvoorstellen. 

 
� Indexering 

In de kaderbrief 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. 

 
� Onderzoek- & Ontwikkelfonds 

Uit de jaarrekening 2015 blijkt 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. 

 
� Onderbouwing reserves 

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.   

 
� Risico’s 

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

zijn echter niet gekwantificeerd en/of geprioriteerd. 
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5. 

 
Financieel overzicht 
 

Regio West-Brabant 
Begroting  

2015 

Resultaat 

2015 

Begroting 

2016 

Ontwerp-

begroting 2017 

Totaal GR € 24.768.000 € 22.768.000 € 20.856.000 € 17.987.000 

Totale bijdrage  

gem. Roosendaal 
€ 1.429.251 € 1.252.931 € 1.374.091 € 1.488.267 

wv. apparaatskosten  € 272.311 € 272.311 € 282.365 € 284.992 

wv. O&O-fonds € 50.151 € 50.151 € 50.068 € 49.968 

wv. Economie € 34.116 € 34.116 € 34.477 € 34.483 

wv. KCV € 901.919 € 727.759 € 834.257 € 894.000 

wv. Mobiliteitscentrum  € 32.220 € 30.060 € 30.269 € 25.607 

wv. Applicatie Nétive € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000 

wv. Bijdrage NV Rewin € 126.534 € 126.534 € 130.655 € 187.217 

 
� Het resultaat over 2015 van de RWB bedraagt € 154.000 positief. 

 
� Toelichting op het Kleinschalig Collectief Vervoer:  

In 2015 is het KCV opnieuw aanbesteed. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2016 sprake is 

van een nieuwe tariefberekening. Er wordt nu afgerekend in kilometers in plaats van zones.  

In 2015 is minder gebruik gemaakt van KCV dan op voorhand was voorzien. Voorts is eind 

2015 een bedrag van € 2 miljoen extra ten gunste van de gemeenten gebracht. Het verschil 

tussen de realisatie in 2015 en de begroting 2015 wordt hierdoor verklaard. 

 

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. Omdat het wegvallen van de demping nog niet is verwerkt in de begroting 

2016 is de bijdrage in dat jaar in de bovenstaande tabel lager. Voor het jaar 2017 is wel 

rekening gehouden met het wegvallen van de demping. De bovenstaande tabel geeft dus 

eigenlijk een vertekend beeld met betrekking tot de jaarcijfers 2015 en de begroting 2016 van 

het KCV. Via een begrotingswijziging bij de eerste bestuursrapportage over 2016 zullen de 

bovenstaande ontwikkelingen ook in de begroting 2016 van de RWB verwerkt worden. 

 
� Toelichting bijdrage aan 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. 

 
 
6. 

 

Overige aandachtspunten 
 

De begroting is overzichtelijk en goed leesbaar. De infographics dragen daar zeker aan bij. 

 

 

7. 
 
De zienswijze 
Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld: 

 

15. Instemmen met de ontwerpbegroting 2017 van de RWB en daarbij in de zienswijze op te 

merken dat: 

- Onderzocht moet worden of het O&O-fonds een structureel overschot heeft. Indien dat het 

geval is, moet dit overschot worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.  
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- De reserves ‘Rekeningsaldo MARB’ en ‘Functiewaardering HR21’ moeten nader worden 

onderbouwd. Indien deze onderbouwing niet te geven is, moeten de reserves worden 

uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten.  

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

geprioriteerd.  

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

vervoerswijzen kunnen worden gehanteerd. 

- De gemeente Roosendaal niet akkoord gaat met het zonder meer verhogen van de 

bijdrage aan het Rewin. Eerst moeten duidelijke prestatie-afspraken met Rewin gemaakt 

worden, alvorens tot verhoging van de bijdrage kan worden overgegaan. Indien prestatie-

afspraken gemaakt kunnen worden, wordt de extra bijdrage slechts voor twee jaar 

beschikbaar gesteld. Na deze twee jaar vindt een evaluatie plaats. Bovendien dienen de 

prestatie-afspraken tussentijds te worden gemonitord (bij voorkeur via de P&C-cyclus van 

de RWB). 

 

16. Kennis te nemen van de jaarrekening 2015 en de daarin opgenomen resultaatbestemmings-

voorstellen. 

 

17. De raad gaat 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. 
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 Gemeenschappelijke regeling: WVS-Groep 

1 Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 

Zienswijze bij begroting WVS 2016: 

a) alhoewel het begrijpelijk is dat WVS-groep in haar begroting 2016 het voorstel opneemt om 

uitgestroomde WSW-medewerkers te vervangen door andere kandidaten uit de doelgroep 

Participatiewet is er thans nog geen definitieve besluitvorming over de bestuursopdracht op basis 

waarvan de toekomstige positie van WVS-groep duidelijk moet worden; 

In 2016 wordt een nieuwe bestuursopdracht (plan van aanpak) geformuleerd. Hier wordt dit 

onderwerp uitgewerkt. 

 b) WVS-groep en de in WVS-deelnemende gemeenten dienen door te pakken ten aanzien van het 

herstructureringstraject en de implementatie hiervan teneinde WVS (financieel) toekomstbestendig te 

maken; 

 Dit wordt in nieuwe bestuursopdracht (plan van aanpak) uitgewerkt. 

c) teneinde de verliezen bij WVS-groep te beperken dienen de in WVS-deelnemende         gemeenten 

zich zoveel mogelijk in te spannen om omzet bij WVS-groep te realiseren. Van WVS-groep wordt 

verwacht dat zij gezamenlijk met de gemeenten de mogelijkheden voor  omzetverruiming 

onderzoeken; 

WVS voert individueel gesprekken met de gemeenten hierover. Hierbij wordt rekening gehouden met 

de uitstroom uit de SW. Hier is ook een afhankelijkheid van de positionering van het WVS als 

traditioneel SW werkbedrijf in relatie tot de omvang van een nieuw leerwerkbedrijf. 

 d) bij de verdeling van de aanvullende bijdragen in de toekomstige exploitatietekorten dient rekening 

gehouden te worden met de omzet die de afzonderlijke gemeenten bij WVS-groep realiseren. Dit 

dient meegenomen te  worden bij de statutenwijziging van de gemeenschappelijke regeling WVS-

groep als gevolg van de besluitvorming rondom de bestuursopdracht. 

Statutenwijziging kan pas op langere termijn worden gerealiseerd. Inhoudelijk is dit ook afhankelijk 

van de uitkomst van de herstructureringsopdracht. 

e) de nog vast te stellen bestuursopdracht is leidend. De vastgestelde begroting van WVS-groep zien 

we niet als vooruitlopen op de besluitvorming over de herstructurering. 

Van deze zienswijze heeft het bestuur van WVS kennis genomen. 

2 Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

Stukken zijn tijdig ontvangen: 

Kaderbrief is ontvangen op 1 februari 2016 

Ontwerpbegroting 2017 en jaarrekening 2015 is ontvangen op 13 april 2016. 

 

3 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

De huidige werkwijze en opdracht hebben als basis gediend voor de thans voorliggende begroting.  

Er is nog geen sprake van een integrale benadering met de Werkpleinen wat betreft de uitvoering van 

de Participatiewet. 

Uit de thans voorliggende WVS-begroting blijkt nog onvoldoende onderlinge samenhang en 

afstemming tussen de begrotingen van de Werkpleinen en WVS. In dit kader kan bijvoorbeeld worden 
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gewezen op de taakstelling Leerwerktrajecten zoals die op pagina 7 van de WVS-begroting is 

opgenomen. 

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. 

4 Financiële aandachtspunten 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

- Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling: 
o Leerwerktrajecten 1,5% 
o Loonkosten 1,5% 
o Overige bedrijfskosten 0% 
o Bedrijfsopbrengsten 0% 

- Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en 
bezuinigingen van een bepaalde omvang? 

o Dit is onderdeel van de herstructureringsopgave. 
- Algemene en bestemmingsreserve: 

o De WVS heeft een algemene (risico) reserve gevormd uit rekeningresultaten tot en 
met 2014 tot een bedrag van 2.253K. 

o Het rekeningresultaat van 2014 was € 1.783K. Dit is indertijd gereserveerd voor 
dekking van  een aantal specifieke risico’s. Deze risico’s zijn niet meer actueel. Het 
risico van de te betalen transitievergoedingen is nog wel actueel. Hier is een bedrag 
van € 500K structureel voor in de begroting opgenomen. Aanhouden van deze reserve 
kan nu een budget vormen voor frictiekosten gedurende het herstructureringstraject.  

- Risico’s en de beheersing ervan: 
o De risico’s zijn benoemd in de begroting. De beheersmaatregelen zijn niet beschreven 

in de begroting. In december 2015 heeft WVS een risicoscan laten uitvoeren. Deze 
scan geeft aan dat voor een voldoende weerstandscapaciteit, een reserve van 6 
miljoen nodig is. In lijn met de richtinggevende uitspraken wordt de reserve van WVS 
niet opgehoogd tot dit bedrag. De gemeenten nemen dit op in hun eigen 
risicoparagraaf.  

- Andere relevante opmerkingen: 
Het is omwille van de transparantie gewenst om een aantal risico’s en omstandigheden in de 
begroting WVS meer specifiek te benoemen, te monitoren en daarover in de 
kwartaalrapportages te rapporteren: 
A. In dit kader is te noemen het risico dat de werkelijke uitstroom niet in de pas loopt met 

fictieve uitstroom (van landelijk rekenmodel). Ook in 2015 liep bij de WVS-groep werkelijke 
uitstroom niet met die fictieve in de pas. Dat kan betekenen dat de werkelijke rijksbijdrage 
sneller daalt dan de daling van de loonkosten bij WVS-groep. 

B. Op pagina 7 van begroting komt taakstelling Leerwerktrajecten aan de orde. De vraag 
hierbij is in hoeverre deze taakstelling kan worden geeffektueerd doordat gemeenten 
voldoende opdrachten aan WVS-groep  toekennen.  

C. Inzake transitievergoeding (pag 7 onder overige personeelskosten SW): 
voor dekking van de transitievergoeding is een bedrag van 500.000 euro opgenomen. De 

kosten zijn afhankelijk van de werkelijke uitstroom. Dit kan bij de jaarrekening een voordeel 

opleveren. In 2015 zijn er geen transitievergoedingen betaald. 

D. Inzake de verkregen extra subsidie Lage Lonen (pag 7 onder personeelskosten SW) wordt 
gewezen op de volgende omstandigheid: 
Vanaf 2017 is er een fiscale tegemoetkoming voor werknemers met lage lonen. Voor WVS 

levert dit een voordeel op van 1,5 miljoen en leidt tot een lagere door de gemeenten te 

verschaffen bijdrage aan WVS.  

Deze verlaging van de bijdrage aan WVS is het gevolg  van externe factoren, en  kan dus 

niet toegerekend worden aan verbetering van de prestaties van WVS. 
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5 Financieel overzicht 

 

 

 

 

 

 

Begroting 2017: 

In de jaarschijf 2017 van onze begroting 2016 is een bijdrage geraamd van € 804.074. Dit betekent 

een voordeel van € 168.982 in 2017.  

Meerjarig zijn er voor de WVS-begroting twee zaken die de begroting wezenlijk kunnen beïnvloeden. 

Dit zijn de meicirculaire rond Participatiebudget, en de uitkomsten van de bestuursopdracht 

herstructurering. Vooralsnog is het uitgangspunt voor de jaren na 2017 dat de geraamde bijdrage in 

onze meerjarenbegroting nodig is in verband met de herstructurering van WVS. 

Jaarrekening 2015: 

De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 529.000. Het voorstel is om het positief resultaat 

terug te betalen aan de deelnemers. 

WVS 

(Bedragen x € 1.000) 

Begroting 

2015 

Rekening 

resultaat 

2015 

Oorspronkelijke 

Begroting 

2016 

Ontwerp 

begroting 

2017 

Totaal GR 5.827 V. 529 4.546 2.299 

Bijdrage gemeente 

Roosendaal 

1.583 V. 144 1.232 635 

6 Overige aandachtspunten 

n.v.t.. 

7 Voorgestelde zienswijze ten aanzien van begroting WVS-groep 2017: 

1. 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: 

A. 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; 

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

van de uitgekeerde transitievergoedingen. 
 

2. De huidige begroting WVS 2017 ontbeert tot op heden een integrale insteek wat betreft de 
uitvoering van de Participatiewet. Zodra de bestuursopdracht herstucturering 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; 

3. 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; 

4. Het AB van WVS-Groep voor te stellen om de besluitvorming over het rekeningresultaat 2014 
(€ 1.837K) te herzien en eventuele besluitvorming over herbestemming mee te nemen bij het 
opstellen van de c.q. besluitvorming over de ketenbegroting; 

5. Opmerking over wel/niet tijdige ontvangst van de stukken e.d. De raad gaat er vanuit dat het 
AB van WVS-Groep de in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen in acht neemt;  



26 

 

6. Aan het AB van WVS-Groep wordt ook aandacht gevraagd voor de inzichtelijkheid van het 
besluitvormingsproces van haar orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor 
burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke stukken van uw regeling algemeen 
toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor zover u dat niet al 
doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website: 

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). 
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Gemeenschappelijke regeling: Werkplein HvWB 

 

1 Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 
Zienswijze Werkplein begroting 2016 

a.  Het Werkplein dient vóór 1 oktober 2015, op basis van een aantal nog te nemen 
bestuurlijke standpunten, nader inzicht te geven in de inrichting van de organisatie zowel 
financieel als organisatorisch 

• Zie samenhangnotitie (AB 7 december 2015). 
 

b. De inrichting van de nieuwe organisatie dient in samenhang te zijn met de herstructurering 
van de WVS-Groep, waarbij het resultaat van de organisaties tezamen optimaal dient te 
zijn 

• Nee. Geen integrale samenhang tussen begrotingen Werkplein en WVS. Proces 
om te komen tot ketenbegroting is opgestart. 
 

c. De begroting nog een aantal financieel technische onderdelen bevat waarvoor een 
aanvullende verklaring nodig is. Hierover wordt in overleg getreden met het Werkplein om 
deze te corrigeren via de eerste begrotingswijziging van 2016 

• 1
e
 begrotingswijziging in 1

e
 berap (AB 19 mei 2016?) 

 
d. Het Werkplein dient uiterste inspanningen te doen om het klantenbestand terug te dringen 

en de gemeentelijke bijdrage niet te laten stijgen, binnen de eerder in het bedrijfsplan 
gestelde kaders 

• Ambitie klantbestand -3%, maar dit is alleen financieel doorvertaald in de 
begroting in de afname van de formatie (par. 3.1). Uitgangspunt begroting 2017 
onderdeel BUIG is realisatie 2015. 

 

2 Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 
(Tijdig is: kaderbrief voor 1 februari; 21 januari 2016 (e-mail) 
ontwerpbegroting y+1 en jaarrekening y-1 voor 15 april: 14 april 2016 (e-mail) 
 Zo nee, maak hierover dan een opmerking in de zienswijze. Idem, indien de geboden tijd voor het 
indienen van een zienswijze (t/m 30 juni) onvoldoende is.) 
 
Reactie: Ja 
 

3 Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 
 
Aandacht voor de volgende hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-
Brabant): 

-  (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen 
o Samenwerking WVS, proces ketenbegroting is opgestart, niet doorgevoerd in 

deze begroting 
- Inzet van capaciteit 

o Temporisering taakstelling (relatie formatie/grootte klantbestand) 
- Te bereiken effecten/effectindicatoren 

o Ambitie 3%, (alleen financieel doorvertaald in de begroting in de afname van 
de formatie). Geen rekening is gehouden met extra toestroom statushouders. 

- Andere relevante opmerkingen organisatieontwikkeling/samenwerking TNO; extra 
inspanningen/maatregelen terugdringen klantenbestand samenhangnotitie. 

 
Er is nog geen sprake van een integrale benadering met WVS-groep wat betreft de uitvoering van 
de Participatiewet. 
 
Uit de voorliggende begroting 2017 blijkt nog onvoldoende onderlinge samenhang en afstemming 
tussen de begrotingen van de Werkpleinen en WVS.  
In de begroting 2017 is ook een meerjarenraming t/m 2020 opgenomen. Deze raming geeft geen 
reëel meerjarig inzicht omdat er niet wordt geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. 
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4 Financiële aandachtspunten 
Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

a) Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling 
a. 2017 lonen + 3,4% cf cao, na 2017  geen indexering 
b. Prijzen 0,5 % per jaar 

b) Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene 
ombuiging en bezuinigingen van een bepaalde omvang? 

a. Nee. Taakstelling 15% op uitvoeringskosten wordt niet uitgevoerd i.v.m. 
stijging klantenbestand (ca. toename met 35%  tov 2012) 

b. In de formatie wordt wel rekening gehouden met een daling van het 
klantenbestand met 3% (afname personeelsbestand 1,71 FTE) en 
gevolgen efficiencymaatregelen (2 FTE) 

c) Algemene en bestemmingsreserve 
a. N.v.t. 

d) Risico’s en de beheersing ervan 
a. Zie risicoparagraaf de risico’s en de beheersing daarvan zijn opgenomen 

in de risicoparagraaf van de begroting van 2017; 
b. Ontwikkeling klantbestand wordt door gemeenten als hoog risico 

ingeschat maar is in de begroting opgenomen als beperkt risico.  
e) Andere relevante opmerkingen 

a. In artikel 39 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat de 
loonkosten gedurende de eerste vier jaar (t/m 2018) aan de gemeenten in 
rekening gebracht worden op basis van de ingebrachte formatie. Vanaf 
2019 worden de uitvoeringskosten volledig verdeeld op basis van de 
verdeelsleutel. Wij constateren dat in begrotingsjaar 2019 voor de 
bijdragen van de gemeenten in de loonkosten dezelfde verdeling is 
opgenomen als in 2018.  

 

5 Financieel overzicht 
 
Bijdrage gemeente Roosendaal 

Werkplein 
(Bedragen x € 1.000) 

Begroting 
2015 

Rekening 
2015 

Begroting 
2016 

Ontwerpbegroting 
2017 

Programma werk nvt nvt 2.015  1.958 

Programma inkomen  
(=saldo rijksbijdrage en 
uitkeringen) 

nvt nvt 0    465 

Programma 
inkomensondersteuning 

nvt nvt 2.430 2.579 

Uitvoeringskosten nvt nvt 4.278 4.619 

Totale bijdrage   8.723  9.621 

Raming in 
meerjarenbegroting 2016 

    8.250 

Hogere bijdrage t.o.v. 
huidige raming 

   1.371 

 
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).  
 
In de Kadernota 2017 is de hogere bijdrage meegenomen in de voorstellen. 
 
 

6 Overige aandachtspunten 
 
N.v.t. 
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7 De zienswijze 
 
Aan de raad wordt voorgesteld een zienswijze te geven waarin het volgende verzocht wordt:   

1. Aan het werkplein opdracht te geven om uiterste inspanning te leveren om de volgende 
punten te realiseren: 

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

• Temporisering taakstelling (relatie formatie/grootte klantbestand); 

• Ambitie 3% 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; 

• Extra inspanningen/maatregelen terugdringen klantenbestand conform 
Samenhangnotitie de Toekomst. 

2. Het werkplein de opdracht te geven om bij het opstellen van de begroting 2018 de 
afgesproken verdeling van de loonkosten voor 2019 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. In de begroting 2017 is ook een meerjarenraming 2017-2019 opgenomen. Deze raming 
geeft echter 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. Opmerking over wel/niet tijdige ontvangst van de stukken e.d. De raad gaat er vanuit dat 
het bestuur de in de Nota verbonden partijen afgesproken termijnen in acht neemt.  

7. Aan het Werkplein wordt ook 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 uw regeling algemeen 
toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor zover u dat niet al 
doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website: 

e. statuten (de gemeenschappelijke regeling); 
f. samenstelling van de bestuurlijke organen; 
g. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.); 
h. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover 

openbaar). 
 
 
Tenslotte: de raad gaat 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. 
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Gemeenschappelijke regeling: Omgevingsdienst Midden-West-Brabant (OMWB) 

Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 

Bij de begroting 2016 zijn onderstaande opmerkingen geplaatst: 

a. bij de begrotingsramingen die aanzienlijk afwijken ten opzichte van 2015 onvoldoende toelichting en 
onderbouwing is opgenomen. Met name voor het geraamde budget van € 1,5 miljoen voor de 
ontwikkelagenda dient een onderbouwing te worden verstrekt; 

b. de in 2016 geplande ICT-investeringen en de financiële gevolgen daarvan niet in de begroting 2016 
zijn verwerkt. De beoogde budgetneutraliteit van deze investeringen wordt niet haalbaar geacht; 

c. een punt van zorg de schuldenpositie van de OMWB is, met name de uit de voorlopige jaarrekening 
2014 blijkende balanspost debiteuren en de nog te factureren omzet (totaal bijna  
€ 7 miljoen). In samenhang hiermee dient kritischer te worden omgegaan met het afboeken van 
dubieuze debiteuren; 

d. de vermelde risico’s op meerdere onderdelen te laag zijn ingeschat, met name het risico op de 
achterblijvende omzet. 

 

Reactie:  

De begroting 2016 is niet door het AB vastgesteld in verband met de zienswijzen die door de 

deelnemers zijn ingediend, met als gevolg dat er momenteel preventief toezicht geldt door het 

Ministerie van Binnenlandse Zaken. De bijgestelde begroting 2016 ligt thans voor een zienswijze. 

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

(Tijdig is: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting y+1 en jaarrekening y-1 voor 15 april. Zo nee, 

maak hierover dan een opmerking in de zienswijze. Idem, indien de geboden tijd voor het indienen van 

een zienswijze (t/m 30 juni) onvoldoende is.) 

Reactie:  

De OMWB heeft laten weten geen kans te zien om een kaderbrief op te stellen vóór 1 februari jl. 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 begrotingen 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 de raad is voorzien op 30 juni 2016. 

De concept jaarrekening 2015 heeft vanwege het ontbreken van een accountantsverklaring een 

beperkte gebruikswaarde. 

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

Aan de OMWB zijn onderstaande beleidsmatige richtlijnen meegegeven: 
- 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.  

 
Reactie:  

De begrotingen 2016 en 2017 zijn opgesteld op basis van door het dagelijks bestuur voorgestelde, 
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maar nog niet in het algemeen bestuur vastgestelde nieuwe uitgangspunten; 

De begrotingen 2016 en 2017 zijn op basis daarvan op onderdelen arbitrair. 

Financiële aandachtspunten 

Aan de OMWB zijn de volgende financiële richtlijnen meegegeven t.b.v. het opstellen van de begroting 
2017: 
- 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). 

 

Reactie: 

In de begrotingen 2016 en 2017 zijn verschillende vormen van financiering door deelnemers verwerkt, 

waardoor de gewenste transparantie ontbreekt. De aangeboden begrotingen 2016 en 2017 geven 

aanleiding tot onderstaande opmerkingen en vormen onderdeel van de zienswijze: 

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. 
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Risico’s: 

In de begrotingen 2016 en 2017 is een aantal risico’s vermeld, waarvan in 2016 die van € 1 miljoen 

m.b.t. een verschil van mening over de wijze van afrekenen VVGB-gelden.  

Reserves: 

In de begrotingen 2016 en 2017 wordt voorgesteld om het uurtarief met € 2 te verhogen voor de 

vorming van een algemene risicoreserve. Hiermee kunnen de fluctuaties in het resultaat worden 

opgevangen. Reservevorming bij gemeenschappelijke regelingen past niet in de in 2015 vastgestelde 

Nota Verbonden Partijen.  

Financieel overzicht 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

Algemeen 

Verwezen wordt naar de opmerkingen onder 4 a t/m f. Van de OMWB wordt verwacht dat een 

aangepaste begroting wordt aangeleverd op grond van genoemde punten.  

Begroting 2016. 

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. 

Begroting 2017 

Het geraamde budget in onze begroting 2016 voor het jaar 2017 is voldoende gelet op de ontwerp 

begroting 2017 van de OMWB. 

Jaarrekening 2015 

De ontvangen voorlopige jaarrekening 2015 sluit met en tekort van € 2.734.000 (hierbij is rekening 

gehouden met de overheveling van het restant budget van € 207.000 t.b.v. Huis op Orde. 

Welke bijdrage van de deelnemers wordt verwacht is niet vermeld. Nadat het controlerapport en de 

strekking van de controleverklaring van de accountant bekend zijn, stelt het DB op 15 juni 2016 de 

OMWB (bedragen x € 1.000) Begroting 

2015 

Resultaat 

2015 

Ontwerp 

Begroting 

2016 

Ontwerp 

begroting 

2017 

Totaal GR N. 3.392 N. 2.734 27.290 25.778 

Bijdrage gemeente structureel nvt nvt 936 939 

Bijdrage gemeente incidenteel ? ? 109 49 

Totale bijdrage gemeente ? ? 1.046 989 

Geraamd in begroting   979 996 

Per saldo hogere bijdrage   66 n.v.t. 
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definitieve ontwerp jaarrekening vast. Op 13 juli 2016 wordt de jaarrekening in het AB behandeld om 

deze vervolgens vast te stellen. 

Risico’s: 

Momenteel lopen er 2 arbitragezaken, namelijk een voor VVGB-gelden en een voor de SBK-gelden. 

Onduidelijk is wat de uitkomsten hiervan zullen zijn. In de jaarrekening 2015 is het uitgangspunt 

gehanteerd dat de opgenomen deelnemersbijdrage betaald worden. 

Overige aandachtspunten 

(Indien de zienswijze regionaal is voorbereid, is hier ook ruimte voor lokale aandachtspunten.) 

Evenals voorgaande jaren wordt er voor alle begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen één 
gezamenlijk raadsvoorstel gemaakt, dat in de raad van 30 juni a.s. kan worden behandeld.  
Omdat de OMWB om een reactie vraagt uiterlijk 1 juni 2016 zal het voorstel van het college voor de 
zienswijze vooruitlopend op de behandeling in de raad, direct na besluitvorming in het college naar de 
OMWB worden gezonden. 

De zienswijze 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld. 

1. De raad gaat er vanuit 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 begrotingen 2016 en 2017 geven aanleiding tot de volgende zienswijze van de raad: 
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. 

3. De raad vraagt ook aandacht 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 uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u 
daarom – voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw 
website: 
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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 zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u betekent, 
maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van 
het bestuur, wat in het belang is van iedereen. 

4. De raad gaat 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. 

Communicatie 

Naast de onder 7 geformuleerde zienswijze zal in de brief aan de OMWB worden verzocht om 

aandacht voor onderstaande punten:: 

Wij zien graag een begroting gepresenteerd die qua inkomsten transparant is en uitgaat van “zekere” 

inkomsten, zonder dat daarin diverse (extra) deelnemersbijdragen zijn versleuteld. Bij een organisatie 

waarbij het huis op orde is moeten de reguliere inkomsten toereikend zijn voor een sluitende begroting. 

Wij realiseren ons dat de werkelijkheid momenteel anders is en de uitgaven aanmerkelijk hoger zijn 

dan wenselijk. Als de zuivere inkomsten en de werkelijke kosten in de begrotingen worden verwerkt zal 

dit leiden tot een begrotingstekort. De deelnemers zullen dit overeenkomstig de gemeenschappelijke 

regeling moeten dragen, maar deze werkwijze maakt de tekorten wel helder en inzichtelijk. 

De nu niet goed onderbouwde (eenmalige) budgetten kunnen pas opgevoerd worden als hiervoor een 

duidelijk plan met onderbouwing van de kosten is aangeboden aan het AB. De budgetten en de 

dekking kunnen dan via een begrotingswijziging worden bijgeraamd (zie ook punt 3 hieronder). 

De budgetten voor inhuur van personeel dienen gebaseerd te zijn op een totaaloverzicht van de 

benodigde capaciteit o.b.v. de werkprogramma’s afgezet tegen de beschikbare capaciteit (aantal fte x 

netto-productieve uren). Hierbij ook graag aangeven welk deel van het totaal aan productieve uren 

declarabele uren betreft en welk deel benodigd is voor interne projecten (blz.10 van de begroting). 

In samenhang hiermee wordt  gevraagd de extra geraamde opbrengst van € 600.000 voor declarabele  

coördinatie-uren in beeld te brengen en te onderbouwen. Een gegeven is namelijk dat deze voor een 

deel al door de deelnemers in de werkprogramma’s werden en worden opgenomen. Ook is er 

behoefte aan een heldere definitie en afbakening van het begrip coördinatie-uren, zodat voor alle 

partijen duidelijk is welke uren als coördinatie-uren in rekening kunnen worden gebracht. 

De zienswijze vermeld onder punt 4c heeft als consequentie dat aan het AB dient te worden 

voorgesteld  om het AB-besluit van 12 december 2012 tot vaststelling van de Notitie reserves en 

voorzieningen (gedeeltelijk) in te trekken. In deze notitie is in paragraaf 2.3.2 (blz.5 t/m 7) de vorming 

van een algemene reserve beschreven en gemotiveerd. 

Ook zal worden verzocht om: 

1. zo snel als mogelijk, maar uiterlijk per 1 september 2016 een concreet en goed onderbouwd plan 

van aanpak te presenteren om de noodzakelijke kostenbesparingen te realiseren die (op termijn) 

leiden tot een sluitende begroting, zonder dat extra deelnemersbijdragen noodzakelijk zijn. De 

volgende actiepunten zullen in ieder geval in dit plan moeten worden uitgewerkt: 

a) Afbouw van inhuur met name in de overhead; de uitvoering van de primaire taken moet 

doorgang kunnen vinden, ook als daar inhuur voor noodzakelijk is; 

b) Het terugdringen van de formatie-omvang en deze af te stemmen op de werkprogramma’s van 

de deelnemers; 

c) Het afstoten van taken die niet tot kerntaken van de OMWB behoren. Eerst de basistaken naar 

behoren uitvoeren, dan pas weer nadenken over extra taken. 

2. een berekening te maken van de financiële gevolgen als alle oude hypotheken worden afgesloten 
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zonder deze op de diverse deelnemers te verhalen. In deze berekening moet ook de afwikkeling 

van de dubieuze debiteuren uit voorgaande boekjaren worden meegenomen. 

    De oude hypotheken leiden tot veel discussie en arbitragezaken. Daarmee gaat zowel bij de 

deelnemers als bij de OMWB veel tijd en energie verloren en moeten (arbitrage-)kosten gemaakt 

worden. Die energie kan o.i. beter ingezet worden om zo snel mogelijk te komen tot een gezonde 

bedrijfsvoering. Met de gevraagde berekening kan de deelnemers een keuze worden voorgelegd 

om een definitieve streep onder het verleden te zetten.  

3. met voorrang de actualisering van de GR en DVO op te pakken, zodat de 

besluitvormingsprocedures dit jaar kunnen worden afgerond. 

4. alle hiervoor genoemde aanpassingen te verwerken in de concept-begrotingen 2016 en 2017 en die 

als zodanig ter vaststelling aan te bieden voor de AB-vergadering van 13 juli 2016. 
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Gemeenschappelijke Regeling: West-Brabants Archief (WBA) 

 

1. 

 

Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 

(Op welke onderdelen is tegemoetgekomen aan de zienswijzen en op welke onderdelen niet en 

waarom?) 

 

Reactie: Het WBA gaat pas per 1 juli 2016 officieel van start. Deze vraag is dus niet van 

toepassing. 

 

 

2. 

 

Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

(Tijdig is: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting y+1 en jaarrekening y-1 voor 15 april. Zo 

nee, maak hierover dan een opmerking in de zienswijze. Idem, indien de geboden tijd voor het 

indienen van een zienswijze (t/m 30 juni) onvoldoende is.) 

 

Reactie: In januari heeft het WBA de kaderbrief naar de gemeenteraden verstuurd. De concept-

begroting 2017 is vervolgens ook tijdig ingediend. Het WBA heeft geen datum aangegeven voor 

uiterlijke indiening van de zienswijzen. Wel geeft het WBA aan dat het nieuwe AB voornemens is 

om op 1 juli de begroting vast te stellen. 

 

 

3. 

 

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

-  (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen 

- Inzet van capaciteit 

- Te bereiken effecten/effectindicatoren 

- Andere relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

 

Reactie: In 2016 wordt het WBA opgericht met als doel de gemeenten te faciliteren om een 

omslag te maken naar digitale archivering en informatievoorziening, volgens de voorwaarden en 

kerntaken uit de Archiefwet 1995. 

 

Eén van de onderdelen die aan de invulling van deze taken moet bijdragen is het E-depot. 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. 

 

 

4. 

 

Financiële aandachtspunten 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

- Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling 

 

 

- Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene 

ombuiging en bezuinigingen van een bepaalde omvang? 

- Algemene en bestemmingsreserve 

- Risico’s en de beheersing ervan 

- Andere relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

 

Reactie: Het boekjaar 2017 wordt het eerste volledige jaar van het nieuwe archief. Ten opzichte 
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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 exploitatielasten 

van het pand in Oudenbosch als gevolg van het oversluiten van de aan dit pand gekoppelde 

geldlening.  

Door deze wijzigingen zal de bijdrage van de gemeente Roosendaal licht stijgen in 2017 met circa 

€ 7.000. Deze bijdrage past binnen het beschikbare budget. 

 

In het kader van risicomanagement is het WBA van plan om minimaal één keer per jaar de 

belangrijkste risico’s te inventariseren. Omdat het WBA een organisatie in oprichting is, heeft deze 

inventarisatie nog niet plaatsgevonden. De vorming van een nieuwe organisatie gaat altijd 

gepaard met zaken die niet voorzien zijn of waarvoor een raming is opgenomen op basis van de 

op dit moment bekende feiten en omstandigheden. Hiervoor is in 2017 een post onvoorzien van € 

50.000 opgenomen. 

Het WBA beschikt niet over eigen vermogen (reserves) en heeft daardoor verder geen 

mogelijkheden om eventuele tegenvallers op te vangen. De deelnemende gemeenten staan 

garant voor financiële tegenvallers. Dit is in lijn met de regionaal opgestelde en vastgestelde Nota 

Verbonden Partijen. 

 

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. 

 

 

5. 

 

Financieel overzicht 

Vul onderstaande tabel in. Neem in het raadsvoorstel met alle zienswijzen een totaal financieel 

overzicht van alle GR’en op. 

 

West-Brabants Archief 
Begroting 

2015 

Resultaat 

2015 

Begroting 

2016 

Ontwerp- 

Begroting 2017 

Totaal GR n.v.t. n.v.t. 2.401.809 2.425.276 

Bijdrage gemeente 

Roosendaal 
  576.316 583.498 

 

 

 

6. 

 

Overige aandachtspunten 

(Indien de zienswijze regionaal is voorbereid, is hier ook ruimte voor lokale aandachtspunten.) 

 

Reactie: N.v.t. 

 

 

7. 

 

De zienswijze 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld. 

(Deze tekst wordt opgenomen in het raadsbesluit.) 

 

18. Algemeen: De raad gaat er vanuit dat het bestuur de in de Nota verbonden partijen 

afgesproken termijnen in acht neemt. Concreet betekent dit het indienen van de 

kaderbrief voor 1 februari, de ontwerpbegroting en ontwerpjaarrekening voor 15 april en 

de termijn voor het indienen van zienswijzen loopt t/m 30 juni. Het WBA heeft voldaan aan 

de data voor indienen van de stukken bij de deelnemende gemeenten. 

 

19. In te stemmen met de begroting 2017 van het WBA en in de zienswijze het volgende naar 

voren te brengen:  

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

voortvarendheid aan te pakken en hiervoor op korte termijn een realistisch 



38 

 

stappenplan op te stellen. 

- De begroting 2017 in overeenstemming brengen met de geldende bepalingen uit het 

BBV, hetgeen concreet betekent dat in de paragraaf ‘Weerstandsvermogen en 

risicobeheersing’ de in artikel 11 van het BBV genoemde tabel met vijf kengetallen 

dient te worden toegevoegd. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de vanaf 2018 

geldende nieuwe bepalingen van het BBV. 

 

20. De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht 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 uw regeling algemeen 

toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom - voor zover u dat niet al 

doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website: 

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 zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u 

betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is 

voor transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen. 

 

21. Tenslotte: de raad gaat 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. 
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Gemeenschappelijke regeling: ICT-Samenwerking West-Brabant West (ICT WBW) 

 

1. 

 

Wat heeft de GR gedaan met de vorige zienswijze? 

(Op welke onderdelen is tegemoetgekomen aan de zienswijzen en op welke onderdelen niet en 

waarom?) 

 

Reactie: Met betrekking tot de begroting 2016 is door de gemeente Roosendaal geen zienswijze 

ingediend. 

 

2. 

 

Zijn de jaarstukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

(Tijdig is: kaderbrief voor 1 februari; ontwerpbegroting y+1 en jaarrekening y-1 voor 15 april. Zo 

nee, maak hierover dan een opmerking in de zienswijze. Idem, indien de geboden tijd voor het 

indienen van een zienswijze (t/m 30 juni) onvoldoende is.) 

 

Reactie: De concept-begroting 2017 en de concept-jaarrekening 2015 zijn beiden tijdig ingediend. 

ICT WBW heeft verzocht om uiterlijk 30 juni een zienswijze over de begroting 2017 in te dienen. 

 

3. 

 

Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

- (Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen 

- Inzet van capaciteit 

- Te bereiken effecten/effectindicatoren 

- Andere relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

 

Reactie: ICT WBW levert en ondersteunt een bedrijfszekere en veilige ICT-infrastructuur voor de 

informatievoorziening van gemeenten en verbonden partijen in West-Brabant tegen afgesproken 

kwaliteit en kosten. 

De uitdaging van ICT WBW is om de deelnemende gemeenten te helpen om hun 

informatievoorziening “dichtbij te kunnen blijven organiseren”, zodat ze kunnen blijven ontwikkelen 

op weg naar een efficiëntere en digitale overheid. 

 

4. 

 

Financiële aandachtspunten 

Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant): 

- Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling 

- Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en 

bezuinigingen van een bepaalde omvang? 

- Algemene en bestemmingsreserve 

- Risico’s en de beheersing ervan 

- Andere relevante opmerkingen 

N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf 

verbonden partijen in de gemeentebegroting. 

 

Reactie: M.b.t. de loonkosten is rekening gehouden met de nieuwe CAO. De bijdrage van de 

gemeente Roosendaal past binnen het beschikbare budget. 

 

5. 

 

Financieel overzicht 

Vul onderstaande tabel in. Neem in het raadsvoorstel met alle zienswijzen een totaal financieel 

overzicht van alle GR’en op. 

 

ICT WBW 
Begroting 

2015 

Resultaat 

2015 

Begroting 

2016 

Ontwerpbegroting 

2017 

Totaal GR € 3.978.393 € 1.657.664 € 3.965.843 € 4.582.420 

Bijdrage gemeente 

Roosendaal 
€ 1.278.892 € 433.459 € 1.290.079 € 1.406.299 
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Toelichting:  

� ICT WBW is per 1 augustus 2015 van start gegaan. De begroting 2015 had betrekking op het 

hele jaar 2015. De jaarrekening daarentegen heeft slechts betrekking op de periode waarin de 

ICT WBW officieel een Gemeenschappelijke Regeling was, dat wil dus zeggen op de periode 

1 augustus 2015 – 31 december 2015.  

� De bijdrage van de gemeente Roosendaal is voor 2017 hoger dan voor 2016. Enerzijds komt 

dit door een aanpassing in de verdeelsleutels. Anderzijds moet ICT WBW noodzakelijke 

investeringen in infrastructuur doen. Met deze hogere bijdrage was reeds rekening gehouden 

en deze past dan ook binnen het  beschikbare budget. 

 

6. 

 

Overige aandachtspunten 

(Indien de zienswijze regionaal is voorbereid, is hier ook ruimte voor lokale aandachtspunten.) 

 

Reactie:  

N.v.t. 

 

7. 

 

De zienswijze 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld. 

(Deze tekst wordt opgenomen in het raadsbesluit.) 

 

22. In te stemmen met de begroting 2017 van ICT WBW en vanuit de gemeente Roosendaal geen 

zienswijze in te dienen.  

 

23. De raad vraagt ook aandacht 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 uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij 

verzoeken u daarom – voor zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te 

publiceren op uw website: 

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 zijn ons ervan bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u 

betekent, maar zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor 

transparantie van het bestuur, wat in het belang is van iedereen. 

 

24. Tenslotte: de raad gaat 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. 
 

 


