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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Begroting Regio West Brabant 2014 

Steenbergen; 3 september 2013. 

Aan de Raad, 

In uw vergadering van 20 juni jongstleden heeft u de ontwerpbegroting 2014 van de Regio West-Brabant 
(RWB) besproken. Overeenkomstig de gemeenschappelijke regeling worden de raden van de 
deelnemende gemeenten namelijk in de gelegenheid gesteld zienswijze in te brengen, alvorens de 
begroting van de RWB definitief wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. 

Uw raad heeft als zienswijze onder andere ingebracht dat het gewenst is om ten aanzien van het 
Regiofonds met een voorstel te komen waarin regels worden gesteld over het doel, de voeding, de 
onttrekking en de gewenste omvang van het Regiofonds. Tot daarover duidelijkheid bestaat, zo gaf u aan, 
wordt geadviseerd c.q. voorgesteld om het voorlopig rekeningresultaat over 2012, zijnde een bedrag van 
0 359.000,- uit te keren aan de gezamenlijke deelnemende gemeenten. Dit in tegenstelling tot het 
voornemen van het dagelijks bestuur van de RWB om dit positieve rekeningresultaat meteen te storten in 
het Regiofonds. 

Het algemeen bestuur van de RWB is op 3 juli 2013 bijeengekomen. Belangrijk agendapunt was de 
definitieve vaststelling van de jaarrekening 2012 en de begroting 2014. De burgemeester heeft als lid van 
het algemeen bestuur het standpunt van uw raad nader onder de aandacht gebracht. Desalniettemin 
heeft het algemeen bestuur geen gehoor gegeven aan uw zienswijze. De ontwerp jaarrekening 2012 en 
de ontwerp begroting van de RWB werden op dit punt ongewijzigd vastgesteld en vervolgens ingediend 
bij Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant en Zeeland. 

Wel is gehoor gegeven aan de eveneens door u ingediende zienswijze aangaande de begroting voor het 
Rewin. In de ontwerpbegroting was aanvankelijk geen rekening gehouden met de opgelegde 
bezuinigingstaakstelling van 3 x 30Zo. Het algemeen bestuur van de RWB is van mening dat ook het Rewin 
daaraan dient te voldoen en opdracht is gegeven om een begrotingswijziging op te stellen waarin een 
bezuiniging van 30Zo in het productplan wordt doorgevoerd. Het algemeen bestuur heeft besloten om het 
resterende deel van 2013 te benutten voor uitwerking van de voorstellen en aanbevelingen van de 
Werkgroep Redesign en het rapport Veerkrachtig bestuur in Brabant. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

r. J.M.W.H. Leloux 
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