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Steenbergen, 8 november 2016 1 
Geacht Bestuur, 

Bijgaand treft u de beleidsmatige en financiële richtlijnen ten behoeve van uw begroting 
2018 aan die door de raad zijn vastgesteld. Deze richtlijnen dienen als richtinggevend voor 
de op te stellen Kaderbrief voor de begroting 2018. 

Graag willen we uw aandacht vragen voor de nieuwe voorschriften BBV (Besluit Begroting 
en Verantwoording) die gelden voor de begroting 2018. Belangrijkste wijzigingen betreffen 
het opnemen in de begroting van beleidsindicatoren en het verschaffen van inzicht in de 
kosten van overhead via het taakveld Overhead in begroting en jaarrekening. 

De Commissie BBV heeft recent een aparte notitie Verbonden Partijen gepubliceerd. Voor 
een uitgebreide toelichting verwijzen wij u graag naar deze notitie 
(link: http://www.commissiebbv.nl/actueel/nieuwsberichten-Q/notitie-verbonden/) 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

ris, 

It, MBA van gers 
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Financiële richtlijnen begroting 2018 voor verbonden partijen 
1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht 

dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 aanbiedt aan de 
deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 
van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. 

2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat 
geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen 
worden opgenomen. Tenzij dit reeds door het Algemeen Bestuur is besloten. 

3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit 
betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen, 
waaronder:» Financiële kengetallen;« De verwachte omvang van het eigen vermogen en het 
vreemd vermogen aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;« Verantwoording 
overhead op een apart taakveld;« Vermelding van de gehanteerde rentepercentages. 

4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe 
dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen 
aan het Algemeen Bestuur van de GR. 

5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. 
6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2016 

(of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 
2018. 

7. Van de richtlijnen onder 5 en 6 kan eventueel worden afgeweken indien intern andere 
richtlijnen gelden die door het AB zijn vastgesteld. In de Kaderbrief dient dit te worden 
toegelicht. 

8. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door 
deze te kwantificeren en prioriteren. 

9. De GR dient in de kaders (die op grond van de nota Verbonden Partijen uiterlijk 1 februari 
aan de raden toegezonden dienen te worden) een terugkoppeling te geven over de 
richtlijnen. 

Beleidsmatige richtlijnen begroting 2018 
» In de begroting dient inzicht gegeven te worden in de fase van het project realisatie E-depot 

die naar verwachting in 2018 aan de orde is, met daarbij de eenmalige kosten in dat jaar. 
» Weergave van de effecten (financieel, personeel e.d.) op de bedrijfsvoering voor de jaren 

2018 e.v. die voortvloeien uit de realisatie van het E-depot. 


