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Geachte Raad, 

Hierbij bieden wij u de kaderbrief voor de begroting 2018 van de ISD Brabantse Wal aan. 

Kaderbrief begroting 2018 
Deze kaderbrief is opgesteld op basis van de door u vastgestelde financiële en beleidsmatige richtlijnen, volgens de nota 
Verbonden Partijen. Deze nota bevat zes kaderstellende spelregels. Onder spelregel 4 is de afspraak opgenomen dat 
deelnemers aan een Verbonden Partij op de beleidsmatige en financiële kaders van een verbonden partij sturen door 
richtlijnen mee te geven. Conform artikel 35, lid 3 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunt u als raad van de 
deelnemende gemeenten een eventuele zienswijze bij het Gemeenschappelijk Orgaan ISD Brabantse Wal over de 
ontwerpbegroting naar voren brengen. Volgens de nota verbonden partijen wordt door de gemeentelijke griffies op 21 
februari een gezamenlijke raadsbijeenkomst georganiseerd waarin de Kaderbrief aan bod komt. Met input van die avond 
wordt rekening gehouden met het opstellen van de begroting 2018. 

Proces taakstelling begroting 2017 
Wij maken van de gelegenheid gebruik om u te informeren over het proces rondom de taakstelling op de begroting van 
2017. Bij het vaststellen van de begroting 2017 is rekening gehouden met een taakstelling. Deze taakstelling komt voort uit 
het feit dat de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht hebben aangegeven dat zij niet konden instemmen met een 
maximale verhoging van de personeelslasten. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de taakstelling te realiseren 
voeren we op dit moment een Benchmark uit. De uitkomsten van deze Benchmark hebben niet alleen betrekking op het 
proces voor de taakstelling 2017 maar zijn ook van invloed op de begroting van 2018 en verder. Naar verwachting is het 
proces het eerste kwartaal 2017 afgerond. Op dat moment wordt u nader over de uitkomsten en het vervolg geïnformeerd. 

Een kopie van deze brief hebben wij toegezonden aan uw college van B&W. 

Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van de ISD Brabantse Wal 
Namens deze, 

J.M. Ansems, 
Hoofd uitvoeringsorganisatie ISD Brabantse Wal 

ISD Brabantse Wal 
Postbus 35 

Loketten: 
Stadskantoor Bergen op Zoom 
Stichting Vraagwijzer 
Gemeentehuis Hoogerheide 

gen op Zoom 4600 

Jacob Obrechtlaan 4 
Fabrieksdijk 6 
Huijbergseweg 3 

Bergen op Zoom 
Steenbergen 
Hoogerheide 

T 14 0164 KvK 
E s t a d s k a n t o o r @ b e r g e n o p z o o m . n l I B A N 
I www.rechtopbijstand nl nv BNG 
F (0164) 24 53 56 BIC 

20169091 
N L 6 1 BNGH 0285 0103 7 9 
r e k . nr. 28 50 10.379 
BNGHNL2G 


