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Aan de raad van de gemeente 

Bergen op Zoom, 27 januari 2016 

Betreft: Kaderbrief GR WBA inzake begroting 2017 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Zowel de Zes kaderstellende spelregels verbonden partijen (bijgevoegd) als de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen (Wgr) verlangen voor 1 februari een brief van onze binnenkort in te stellen 
gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (GR WBA), waarin onze kaders voor het volgende 
begrotingsjaar worden toegelicht. Die kaders dienen gebaseerd te zijn op richtlijnen (beleidsmatig en 
financieel) die u de verbonden partijen in november daaraan voorafgaand heeft toegestuurd. 
Wij constateren dat deze nieuwe werkwijze nog maar gedeeltelijk is geïmplementeerd. De genoemde 
spelregels zijn pas zeer recent door gemeenten overgenomen. Er heeft dan ook geen overleg vooraf met 
onze GR plaats kunnen vinden en er zijn nog geen richtlijnen toegezonden. Wij hebben er uiteraard 
begrip voor dat dit vanwege de korte verwerkingstijd achterwege is gebleven. Maar wij zijn met u van 
mening dat dit een goede naleving van de kaderstellende spelregels het voor de toekomst mogelijk 
maakt, om de samenwerking tussen uw gemeente en onze GR zo optimaal mogelijk te laten verlopen. 

Dat er voor het begrotingsjaar 2017 nog geen richtlijnen beschikbaar zijn is in het geval van onze GR 
WBA niet bezwaarlijk. Wij zijn namelijk nog niet operationeel. Momenteel vindt er in de raden van de 
gemeenten die deel gaan nemen aan de GR WBA besluitvorming plaats over die nieuwe GR. Deze zal in 
werking treden op 1 juli aanstaande. Onze begroting voor 2016 wordt gelijktijdig met de GR behandeld 
in de raden van de deelnemende gemeenten. Het mag duidelijk zijn dat wij op dit moment geen andere 
beleidsmatige of financiële kaders kunnen hanteren voor onze begroting 2017, dan die voor de 
begroting over 2016. Daarom volstaan wij in deze kaderbrief met u te berichten dat de binnenkort door 
ons aan te bieden begroting 2017 noch beleidsmatig, noch financieel zal afwijken van die van 2016 en 
de daarin opgenomen meerjarenbegroting 2016-2019. Hieronder t ref t u die meerjarenbegroting aan. 
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Recapitulatie baten en lasten 

Lasten 2016 2017 2018 2019 

Bedrijfevoerinç 2.012.309 2.012.309 2.012.309 2.012.309; 

Archiefbeheer 389.500 389.500 389.500 389.500 

Totaal 2.401.809 2.401.809 2.401.809 2.401.809 

Baten 

Bijdragen deelnemers 

Bergen op Zoom 843.824 843.824 843.824 843.824 

Roosendaal 576.316 576.316 576.316 576.316 

Etlen-Leur 116.027 116.027 116.027 116.027 

Halderberge 223.766 223.766 223.766 223.766 

Moerdijk 239.305 239.305 239.305 239.3Û5 

Rucphen 93.236 93.236 93.236 93.236 

Zundert 91.164 91.164 91.164 91.164 

Steenbergen 125.971 125.971 125.971 125.971 

Woensdrecht 92.200 92.200 92.200 92.200 Woensdrecht 

Totaal 2.401.809 2.401.809 2.401.809 2,401.809 

U kunt erop rekenen dat het WBA zich als verbonden partij zal houden aan de door u vastgestelde 
spelregels. 

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

De stuurgroep WBA 

İ 
voor, n 

Drs. W.F.L. Reijnders 
Kwartiermaker/beoogd directeur 


