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Onderwerp
jaarrekening 2015 en begroting 2017 Regio West-Brabant

Steenbergen; 24 mei 2016

Aan de raad,
1. Inleiding
Op 1 januari 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant in werking getreden. De
regeling is aangegaan door 18 gemeenten in West-Brabant en de gemeente Tholen. Het dagelijks
bestuur (DB) van de Regio West-Brabant (hierna: RWB) is gehouden jaarlijks voor 15 april de
jaarrekening van het voorgaande jaar vast te stellen en ter kennis te brengen van de deelnemende
gemeenten.
Voorts dient men voor die datum de ontwerpbegroting op te stellen voor het volgende begrotingsjaar en
deze onverwijld toe te zenden aan het algemeen bestuur (AB) van de RWB en aan de gemeenteraden
van de deelnemende gemeenten.
Het DB verzoekt de gemeenteraden hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen.
2. Achtergrond

Jaarrekening 2015
De jaarrekening 2015 en het ontwerpjaarverslag zijn aangeboden aan ons college per e-mail met een
brief van het dagelijks bestuur d.d. 12 april 2016. Deze jaarrekening is (uiteraard) geënt op de begroting
2015.
De jaarrekening sluit met een positief resultaat van 6 154.473,-. Het grootste deel daarvan is echter
incidenteel. Het DB stelt voor om dit positieve resultaat als volgt te bestemmen:
- C 42.000,- voor recruitment software ten behoeve van het Mobiliteitscentrum
- 6 36.167,- toe te voegen aan de knelpuntenpot personeel
- 6 24.450,- voor het vernieuwen van de website van de RWB
- 6 27.241,- voor diverse mutaties reserves Kleinschalig Collectief Vervoer
Het resterende bedrag ad 6 24.615,- wil men terugbetalen aan de deelnemende gemeenten. Voor onze
gemeente komt dat neer op een terug te ontvangen bedrag van 6 1.431,20 (uitgesplitst: uitkering batig
saldo JRR 2015 ad 6 822,62 en uitkering reserve communicatie KCV ad 6 608,56). Het DB van de RWB
gaat in juli aan het AB voorstellen om de reserve 'communicatie en marketing KCV' op te heffen. Conform
afspraak worden de middelen dan terugbetaald aan de deelnemers aan de KCV-regeling.

Ter inzage ligt:

Uit de jaarrekening 2015 blijkt dat de vrije bestedingsruimte van het O&O-fonds C 206.094,- is. In dat licht
bezien verdient het aanbeveling om te onderzoeken of het fonds een structureel overschot heeft. Als uit
het onderzoek blijkt dat daarvan inderdaad sprake is, dient ons inziens aan de RWB verzocht te worden
dit overschot uit te keren aan de deelnemende gemeenten.
De accountant (Bakker Tilly Berk NV) heeft de jaarrekening gecontroleerd en zal een goedkeurende
controleverklaring verstrekken. De accountant merkt op geconstateerd te hebben dat er - evenals in
voorgaande jaar - per balansdatum een omvangrijke balanspositie inzake de subsidieregelingen
aanwezig is van altijd nog C 2.155.000,-. Overigens was dit ultimo 2014 nog een saldo van C 4.830.000,-

Begroting 2017
De ontwerpbegroting voor 2016 werd eveneens via e-mail aangeboden bij brief van 12 april 2016.
Anders dan in die brief staat aangegeven is nadien, bij e-mail van de programmamanager strategie van
de RWB, vernomen dat de uitkomsten van bestuurdersconferentie op 7 april jl, niet leiden tot
aanpassingen van de begroting 2017.
Het DB verzoekt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 van de RWB binnen acht weken, maar
uiterlijk op 10 juni 2016 in te dienen bij het DB van de RWB. Op 6 juli is vaststelling voorzien door het AB.
Men stelt deze termijnen, overigens in afwijking van de termijnen zoals afgesproken in de Nota
Verbonden Partijen, om tijdig de begroting definitief te kunnen vaststellen en in te kunnen zenden naar de
provincie. De RWB realiseert zich dat meerdere gemeenten hun zienswijze onder voorbehoud van
formele besluitvorming later door de raad, zullen inbrengen.
De strategische samenwerking binnen de RWB vergt in totaal van de in 2017 deelnemende gemeenten
een bedrag van C 5.269,000,-. Daarvan wordt 61 7o besteed aan economie (dat is inclusief de bijdrage aan
Rewin van C 1.682.023,-), 9 Zo aan leefbaarheid en 8 Zo aan ecologie. Voor algemene kosten is in 2017
C 1.187.000,- begroot, oftewel 23 7o van de totale begroting (hierin is begrepen het Onderzoek- en
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Ontwikkelfonds dat structureel wordt gevoed met C 465.000,-, oftewel met een gemeentelijke bijdrage van
C 0,65 per inwoner).
De uitvoeringsgerichte taken die bij de RWB zijn weggelegd vergen in 2017 in totaal C 13.190.000,-.
Daarvan komt 85 7o op het conto van Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV). 11 Zo is beschikbaar voor het
Regionaal Mobiliteitscentrum en voor de GGA, het Routebureau en voor Regioarcheologie S
0

0

cultuurhistorie is voor elk W o van het totaal budget beschikbaar.
De stijging in de apparaatskosten wordt veroorzaakt door de CAO-ontwikkeling. De daling van de
programmakosten hangt samen met de lagere kosten van het deeltaxivervoer bij het onderdeel KCV.
Daarnaast zullen er in 2017 geen uitgaven meer zijn voor de aanpassing van bushaltes. De regionale
subsidieregeling houdt eind 2016 op. De bijdrage aan Rewin stijgt en wordt verderop in deze nota nader
toegelicht.
De bijdrage die onze gemeente moet betalen aan de RWB voor 2017 is in totaal (programmakosten
en apparaatskosten) C 482.419,-. Deze bijdrage daalt de komende jaren naar C 481.422,- in 2018,
C 478.439,- in 2019 tot 6 476.626,- in 2020.
Hierin is voor apparaatskosten begrepen een bedrag van C 86.840,- (in 2017). Voorts is hierin begrepen
een bijdrage aan Rewin van C 56.811,- die laatste bijdrage stijgt stapsgewijs tote 63.110,- in 2020.
De programmakosten sec bedragen C 338.768,-.
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3. Overwegingen
Ter informatie geldt dat uw raad vorig jaar als zienswijze het volgende heeft ingebracht:
a. de RWB dient zich te houden aan de uitgangspunten in de kaderbrief 2015 en aldus op de
gemeentelijke bijdrage voor het REWIN meerjarig slechts een indexatie van 1,5 7o toe te passen
0

en dientengevolge de bedragen in de begroting 2016 conform aan te passen;
b.
c.

de RWB moet de taakstellingen zo spoedig mogelijk concreet invullen.
de voortgangsrapportage over het uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda in relatie
tot het O&O-fonds dient te worden toegevoegd aan de 2 bestuursrapportage.
e

De RWB heeft dienovereenkomstig gehandeld.
In de Gemeenschappelijke Regeling RWB is vastgelegd dat het DB de jaarrekening uiterlijk op 1 juli van
het jaar volgende op het verslagjaar voorlopig vaststelt. Van die vaststelling doet het DB mededeling aan
de raden van de deelnemende gemeenten. Met de toezending van de jaarstukken heeft het DB aan deze
verplichting voldaan. De jaarrekening 2015 kan dienen als toetssteen voor het afwegen of met betrekking
tot de ontwerpbegroting 2017 zienswijzen ingebracht moeten worden.
Zoals hiervoor al is aangegeven sluit de jaarrekening met een positief resultaat van C 154.473,In het verslagjaar heeft het algemeen bestuur van de RWB een update vastgesteld van het
uitvoeringsprogramma. Er werden 4 netwerkbijeenkomsten voor collegeleden georganiseerd.
Er werd een Programmaraad Regie in de Regio ingesteld en deze werd ook in 2015 al operationeel.
Op het gebied van economie kan gemeld worden dat de West-Brabantse economie is versterkt door
projectondersteuning met een totaal investeringsvolume van C 725.316,-. Negen projecten werden
ondersteund in het kader van het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP).
Wat betreft het KCV heeft een succesvolle Europese aanbesteding voor het contract deeltaxivervoer
2016-2020 plaatsgevonden, met als resultaat gemiddeld 10 7o minder kosten en betere
o

informatievoorziening aan de klant over budget- en ritverloop.
De begroting in ogenschouw nemende - en ook terugkijkende op de ontwikkelingen in de afgelopen jaren
- zou men kunnen stellen dat de RWB zich in hoofdzaak concentreert op economische ontwikkelingen. De
taken die men daarnaast uitvoert op het gebied van ecologie en leefbaarheid kunnen in dat licht gezien
wordt als ondersteunend aan het hoofddoel, de bevordering van het economisch klimaat. Immers, voor
bedrijven is het goed als men kan rekenen op een vestigingsgebied waar het goed wonen en recreëren is
en waar oog is voor ecologische aspecten.
Uitgangspunt bij het opstellen van de voorliggende ontwerpbegroting 2017 is dat die sluitend dient te zijn
en dat sprake is van een gezond meerjarenperspectief binnen het kader van een indexatie van 0,5 k.
Het AB heeft bij die kaderstelling bepaald dat, afhankelijk van de landelijke ontwikkelingen, bij vaststelling
van de begroting 2017 en de verantwoording, het meest correcte percentage kan worden gehanteerd.
0

Gezien de Cao-ontwikkelingen voor 2016 en 2017 (totaal 3.4 7o), is het niet realistisch om de loonkosten
0

met 0,5 7o te indexeren. Het DB heeft vastgesteld dat voor een sluitende begroting niet die volledige 3,4 7o
nodig is, maar slechts een stijging van 1,4 7o op de apparaatskosten. De overige kosten zijn wel
o

0

0

geïndexeerd met 0,5 7o.
o

De bijdrage per gemeente aan het Onderzoek- en Ontwikkelfonds (voorheen aangeduid als het
Regiofonds) is voor 2017 wederom vastgesteld op C 0,65 per inwoner. Dit zorgt voor een totaal budget
van C 465.000,- bestemd voor de realisering van het uitvoeringsprogramma voortvloeiende uit de
Strategische Agenda.
Het Uitvoeringsprogramma 2017 wordt naar verwachting door de 3 O's (Onderwijs, Ondernemers en
Overheid) vastgesteld in november 2016. De colleges en de raden bespreken dit in september/oktober
2016.
De stijging binnen het deelprogramma 'Versterking concurrentiekracht' van de begroting 2017 van de
RWB wordt veroorzaakt door de hogere bijdrage aan Rewin. Deze verloopt budgettair neutraal door de
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RWB-begroting. Zoals bekend is in juli 2015 het nieuwe uitvoeringsprogramma behorende bij de
strategische agenda West-Brabant vastgesteld. Dominant onderdeel van deze agenda is het versterken
van de regionale economische concurrentiekracht, gericht op nieuwe innovatie activiteiten en daarmee
werkgelegenheid voor de hele regio West-Brabant. Daarbij wordt gefocussed op de speerpuntsectoren
logistiek, maintenance en biobased economy. Het versterken van deze speerpuntsectoren vraagt om een
gerichte programmatische aanpak. Onderdelen hierbij zijn acquisitie, business development,
arbeidsmarkt en vestigingsklimaat. De NV Rewin speelt als onze regionale ontwikkelingsorganisatie een
belangrijke rol bij de uitvoering van een aantal van deze onderwerpen.
Daarbij is geconstateerd dat Rewin, zeker ook in relatie met andere regio's, onvoldoende middelen heeft
om de regionale ambitie op dit vlak waar te maken. Het is daarom dat in het productplan 2017 van Rewin
wordt voorgesteld om een extra bijdrage beschikbaar te stellen van C 0,70 in 2017, oplopend tot 6 1,00
per inwoner in 2020. Daarmee zal dan extra worden ingezet op het werven van nieuwe bedrijven, het
versterken van de speerpuntsectoren logisitiek, maintenance en biobased economy en het betrekken van
het MKB.
De bijdrage voor de regio aan het Rewin komt daarmee voor 2017 per inwoner op een bedrag van 6 2,43
(voor 2016 is dit nog een bijdrage van C 1,70 per inwoner). In 2020 zal de bijdrage per inwoner naar
verwachting zijn opgelopen t o t ĉ 2,70.
Wij adviseren u de RW B te laten weten dat u van mening bent dat de effecten van deze verhoogde
bijdrage na een periode van 3 diepgaand moet worden geëvalueerd.
4. Middelen
Het aandeel van de gemeente Steenbergen in de apparaatskosten van de RW B (begroting 2017 en
verder) is afgezet tegen de bedragen die waren opgenomen in de begroting 2016.
Apparaatskosten
2017

2018

2019

2020

Opgenomen in de begroting 2016

93.840
93.565

94.274
94.853

95.210
96.340

95.649
96.340

Wijziging t.o.v. de begroting 2016

-/-225

579

1.130

691

Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten

In de bijdrage voor de apparaatskosten zijn de bureaukosten van het Kleinschalig Collectief Vervoer
opgenomen.
Voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda wordt, zoals hiervoor al
aangegeven en net als in voorgaande jaren, een bijdrage voor het Regiofonds van 6 0 , 6 5 per inwoner
gevraagd. Deze middelen zijn geoormerkt en worden dus alleen aangewend voor bestedingen in het
kader van de Strategische Agenda W est-Brabant. Voor 2 0 1 7 wordt van Steenbergen, ten behoeve van dit
Regiofonds, een bijdrage van
Kleinschalig Collectief
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15.365,-

ontvangen.

vervoer

Per saldo resulteren de stijging van het vervoersvolume en de daling van het kostenniveau voor de
gemeente Steenbergen in een structureel aanzienlijk hogere bijdrage. W eliswaar zijn de kosten per
deeltaxirit, bezien vanaf het prijspeil 2 0 1 5 , gemiddeld met 1 0 7 o gedaald maar tegenover dit voordeel op
de aanbesteding (die halverwege 2 0 1 5 werd afgerond) staat de toename in de prognose voor het aantal
ritten. W aar in de begroting 2 0 1 6 nog uit was gegaan van het uitvoeren van 1 3 . 6 0 0 ritten, wordt voor 2 0 1 6
nu uitgegaan van 1 7 . 0 0 0 ritten. Naar verwachting loopt dit aantal uiteindelijk terug naar 1 5 . 0 0 0 ritten in
2020.
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Daarnaast zijn de hogere lasten het gevolg van het vervallen van de OV-samenwerkingsbijdrage vanuit
de provincie Noord-Brabant vanaf 2016. Deze demping van de vervoersnota's was nog wel verwerkt in de
begroting 2016. Met de eindafrekening 2015 is er door de RWB een bedrag uitgekeerd met het advies om
hiermee de hogere kosten, als gevolg van het vervallen van de OV-samenwerkingsbijdrage, voor de jaren
2016 t/m 2018 op te vangen.
Op advies van onze accountant is besloten om deze eenmalige uitkering ad
C 44.078,- in 2015 ten gunste van het resultaat te brengen.
2017

2018

2019

2020

Bijdrage KCV (excl.bureaukosten)

299.000

295.000

289.000

285.000

Opgenomen in de begroting 2016

241.453

246.760

253.325

253.325

Wijziging t.o.v. de begroting 2016

57.547

48.240

35.675

31.675

Ten opzichte van de begroting 2016 daalt het deelprogramma 'alternatieve mobiliteitsoplossingen' fors;
namelijk van C 2.034.000,- naar C 678.000,-. Dit wordt veroorzaakt door de afbouw van de subsidie (OVsamenwerkingsbijdrage) die van de provincie Noord-Brabant wordt ontvangen.
2017

2018

2019

2020

Gemeentelijke bijdrage Rewin
Opgenomen in de begroting 2016

56.811
41.087

59.181
42.547

61.562
44.030

63.110
44.030

Wijziging t.o.v. de begroting 2016

15.724

16.634

17.532

19.080

De bijdrage aan het Rewin komt voor 2017 per inwoner op een bedrag van C 2,43, waar dit voor 2016 nog
C 1,70 per inwoner is. In 2020 zal de bijdrage per inwoner naar verwachting zijn opgelopen tot C 2,70. In
navolging van het regionale werkgroep financiën wordt geadviseerd de extra bijdrage voor Rewin
vooralsnog voor 3 jaar beschikbaar te stellen. In deze periode heeft Rewin de mogelijkheid om het
productplan op aanraden van de regionale portefeuillehouders overleg SEZ van de RWB bij te schaven
en te verdiepen.
De bijdrage ten behoeve van economie (SEZ) bedraagt 0 10.603,- voor 2017 en de bijdrage voor het
mobiliteitscentrum West-Brabant (MBC) bedraagt voor 2017 C 13.800,-.
5. Risico's
Niet van toepassing.
6. Communicatie/Aanpak
Conform artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling krijgen de gemeenteraden van de deelnemende
gemeenten de gelegenheid om zienswijze op de begroting aan te geven. Overeenkomstig het verzoek dat
wij daarover kregen bieden wij uw raad hierbij de ontwerpbegroting 2017 van de RWB aan, teneinde
desgewenst een zienswijze te kunnen indienen bij de RWB. Het DB van de RWB stelt de gemeenteraden
in de gelegenheid tot uiterlijk 10 juni 2016 hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 kenbaar te
maken, zodat deze tijdens de AB vergadering van 6 juli 2016 behandeld kan worden. Dit raadsvoorstel
zal behandeld worden in de oordeelsvormende vergadering van uw raad op 6 of 8 juni 2016.
Vooruitlopend op uw definitieve raadsbesluit zal op 10 juni de RWB - onder voorbehoud van definitieve
besluitvorming op 30 juni - worden geïnformeerd over het standpunt van uw raad.
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7. Voorstel
Geadviseerd wordt om kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening van de RWB inclusief de
daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen.
Voorts stellen wij uw raad voor om in te stemmen met de begroting 2017 van de RWB onder voorwaarde
dat:
a. de extra bijdrage voor Rewin vooralsnog voor 3 jaar beschikbaar wordt gesteld. Na afloop van deze 3
jaar (dus in de eerste helft van 2019) dienen de resultaten van de extra bijdrage te worden geëvalueerd.
Met Rewin dienen concrete prestatieafspraken te worden gemaakt over de besteding van de extra
bijdrage. De prestatieafspraken dienen tussentijd gemonitoord te worden (bij voorkeur via de P&C-cyclus
van de RWB).
b. wordt onderzocht of het O&O-fonds een structureel overschot heeft. Zo ja, dan dient dit overschot te
worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten;
c. in het vervolg in P&C documenten de risico's met betrekking tot reserves nader worden gekwantificeerd
en geprioriteerd.
Hoogachtend,
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élt, MBA
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