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De fractie heeft de volgende vragen:

In de Nota Verbonden Partijen is opgenomen dat de deelnemers van de gemeenschappelijke 
regelingen ten behoeve van de begrotingen van die gemeenschappelijke regelingen jaarlijks in 
november hun richtlijnen naar de verbonden partijen sturen. De gemeenteraad van Roosendaal heeft 
dit met het raadsbesluit 67 – Richtlijnen begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen in de 
raad van 28 november 2019 bij hamerslag vastgesteld.

Nu blijkt uit een artikel in BN DeStem d.d. 22 december 2019 dat de gemeente Breda haar bijdrage 
aan diverse verbonden partijen gaat korten. Dit berust op het Bredaas raadsvoorstel Richtlijnen 
begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen. Hierin is aangegeven dat de korting verdeeld is 
over de financieel grootste bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. In totaal gaat het om 
een bezuiniging van 300.000 euro, waarbij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant met 150.000 
euro het hardst wordt gekort. De Belastingsamenwerking West-Brabant krijgt een taakstelling van 
75.000 euro, de Regio West-Brabant (RWB): 30.000 euro, de Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant (OMWB): 25.000 euro en de GGD: 20.000 euro.

Bij de RWB moet de korting wat Breda betreft ten koste gaan van het kleinschalig collectief vervoer 
(deeltaxi), dit zijn kosten die in de bijdrage van de RWB zijn opgenomen, maar geen feitelijke bijdrage 
zijn aan de RWB zelf. Bij de kortingen op de andere verbonden partijen is door Breda aangegeven dat 
de bedragen verlaagd moeten worden ten opzichte van de begroting 2020 zonder verdere gevolgen 
voor de geleverde dienstverlening.

In het artikel in BN DeStem d.d. 22 december 2019 wordt een woordvoerster van de Veiligheidsregio 
Midden-en West-Brabant aangehaald die aangeeft dat Breda niet de enige van de 24 deelnemende 
gemeenten is die het mes in de bijdrage zet en dat het nog maar de vraag is of dit zonder gevolgen 
voor de geleverde dienstverlening gaat zijn. In het artikel wordt verder niet duidelijk of dit ook voor de 
andere gekorte verbonden partijen geldt.

De PvdA-fractie heeft hierover de navolgende vragen:

1. In de toelichting op het raadsvoorstel 67 – Richtlijnen begroting 2021 gemeenschappelijke 
regelingen staat, dat deze richtlijnen in regionaal verband en in overleg met de betreffende 
gemeenschappelijke regelingen zijn opgesteld. Hoe verhoudt dit zich tot de taakstelling die 
door een aantal gemeenten is opgelegd?  

2. Welke gemeenten hebben een taakstelling meegegeven? Voor welke verbonden partijen en ter 
hoogte van welk bedrag?  

https://raad.roosendaal.nl/Vergaderingen/Raadsavond/2019/28-november/19:30/67-Raadsbesluit-Richtlijnen-begroting-2021-gemeenschappelijke-regelingen.pdf
https://breda.notubiz.nl/document/8255740/1/Binder1
https://breda.notubiz.nl/document/8255740/1/Binder1
https://www.bndestem.nl/breda/breda-verlaagt-bijdrage-aan-veiligheidsregio-maar-verwacht-dezelfde-service~a1c32c32/


3. Is naar aanleiding van deze ontwikkeling in de regio al een gezamenlijk standpunt ingenomen 
ten aanzien van de consequenties van de taakstellingen, zowel financieel als qua te 
verwachten dienstverlening? Graag een toelichting.

Namens de fractie van PvdA, 
Paul Klaver

Wij beantwoorden de vragen als volgt:

1. Een aantal gemeenten in de regio heeft gemeend, gelet op hun financiële situatie, bovenop de 
regionale richtlijnen, een taakstelling mee te moeten geven aan een aantal 
gemeenschappelijke regelingen in de richtlijnen t.b.v. de begroting 2021. 

2. Onderstaand een overzicht van de bij ons bekend zijnde gemeenten met hun meegegeven 
taakstellingen.

Gemeente Breda:

· aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB), om de gemeentelijke bijdrage met € 
150.000 te verlagen ten opzichte van de begroting 2020 zonder gevolgen voor de dienstverlening; 

• aan de GGD West-Brabant (GGD), om de gemeentelijke bijdrage met € 20.000 te verlagen ten 
opzichte van de begroting 2020 zonder gevolgen voor de dienstverlening; 

• aan de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB), om de gemeentelijke bijdrage Breda met € 
75.000 te verlagen ten opzichte van de begroting 2020 zonder gevolgen voor de dienstverlening; 

• aan de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant (OMWB), om de gemeentelijke bijdrage Breda 
met € 25.000 te verlagen ten opzichte van de begroting 2020 zonder gevolgen voor de 
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• aan de Regio West-Brabant (RWB), om de gemeentelijke bijdrage Breda met€ 30.000 te verlagen 
ten opzichte van de begroting 2020 zonder gevolgen voor de dienstverlening en dit vooral te zoeken 
in het optimaliseren van het Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV). 

Gemeente Geertruidenberg:

·     Veiligheidsregio 5% - € 60.000

·     Rewin en RWB 5% - € 4.400

·     WVS € 15.000

·     RWB Collectief vervoer 5% - € 24.555

·     GGD 5% - € 38.000

·     OMWB 5% - € 15.000

Gemeente Etten-Leur:

Opdracht aan alle GR’en om in de kaderbrief de consequenties in beeld te brengen van het verlagen 
van de begroting van de gemeenschappelijke regeling (ten opzichte van de begroting GR 2020) met 
5, 10 en 15% voor de dienstverlening en de bijdrage aan de maatschappelijke effecten zoals 
opgenomen in onze gemeentelijke begroting.

Gemeente Oosterhout

Aan alle GR’en is verzocht om in beeld te brengen wat de mogelijkheden en effecten zijn als de 
bijdrage van de gemeenten met 5% of 10% afneemt.



In hun Kaderbrieven 2021 hebben de betreffende gemeenschappelijke Regelingen de mogelijkheid 
om aan te geven of en op welke wijze ze uitvoering geven aan de taakstellingen.

3. In de begrotingen 2021 die de Gemeenschappelijke Regelingen uiterlijk 15 april aan de deelnemers 
voor een zienswijze dienen voor te leggen zal blijken in welke mate de taakstellingen zijn 
meegenomen en wat daar de consequenties, zowel financieel als qua te verwachten dienstverlening, 
van zijn.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis,

Wethouder


