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Zienswijzen begroting Regio WestBrabant
Steenbergen, 20 juni 2012
Geachte heer Van der Velden,

Op woensdag 13 juni 2012 vergaderde de commissie ruimte en economie van de
gemeenteraad van Steenbergen. In deze vergadering kwam de conceptbegroting van het
dagelijks bestuur van de regio West-Brabant aan de orde.
Naar aanleiding van de commissiebehandeling is besloten het standpunt van de raad in
deze brief aan u te doen toekomen. Over deze zienswijzen wordt op 3 juli aanstaande door
de gemeenteraad een besluit genomen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat in deze
zienswijzen geen wijzigingen aangebracht worden. De raad van de gemeente
Steenbergen maakt zich zorgen over het financieel tekort van de regio. Hoewel de
behaalde bezuiniging tot tevredenheid stemt is dit niet het geval waar het het tekort
aangaat. De apparaatskosten n emen toe, ondanks de toezeggingen en intenties vanuit het
verleden voor een sobere in vullin g van de gemeenschappelijke regelin g. Daarnaast lijken
de frictiekosten n u een structureel in plaats van een eenmalig karakter te krijgen. Ook dit
baart de gemeenteraad zorgen.
De gemeenteraad is van mening dat de discussie over de uit te voeren taken van de regio
door de raden gevoerd zou moet worden waarbij de raad keuzes kan maken met
betrekking tot de geplande in vesterin gen in bijvoorbeeld projecten met als doel de
begroting sluitend te maken.
Wij informeren u zo snel mogelijk n a 3 juli over het definitieve besluit van de
gemeenteraad.
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