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Aan de Raad, 

Eind januari ontvingen uw raad en ons college overeenkomstig de spelregels uit de Nota Verbonden 
Partijen (die door uw raad is vastgesteld op 24 september 2015) van de Regio West Brabant (RWB) de 
kaderbrief 2018. Daarin de kaders voorde nog op te stellen begroting 2018 van deze 
gemeenschappelijke regeling.. Aangegeven is op welke wijze men invulling geeft aan de door de raden 
ingezonden richtlijnen 2018. Uw stelde deze richtlijnen vast in oktober 2016 en ze werden bij brief van 
8 november namens uw raad door het college naar het bestuur van de RWB gestuurd. In bijzonder werd 
daarbij aandacht gevraagd voor de nieuwe voorschriften op basis van het 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 taak 
veld Overhead in de begroting en jaarrekening. 

In algemeenheid kan gesteld worden dat de RWB alle richtlijnen heeft toegepast en waar dit (nog) niet zo 
is, is daarvoor een plausibele verklaring gegeven. Zo is aangeduid dat men van de 5 gegeven 
beleidsmatige richtlijnen de eerste 2 natuurlijk overneemt. Voor wat betreft de andere 3 richtlijnen wijst de 
RWB op het proces van doorontwikkeling die het op dit moment nog niet mogelijk maakt daaraan 
uitvoering te geven. Daarom is de RWB voornemens om - na de besluitvorming over de doorontwikkeling 
- de begroting 2018 aan te passen. De daarvoor benodigde begrotingswijziging wordt uiteraard bij 
gelegenheid dan wederom voor zienswijze aan uw raad en ons college voorgelegd. 

Op 17 mei wordt voor raadsleden in de regio een informatiebijeenkomst georganiseerd. De kaderbrief en 
de informatiebijeenkomsten dienen, om u in de gelegenheid te stellen de na 15 april voor zienswijze van 
de RWB te ontvangen begroting 2018, op alle relevante aspecten te kunnen beoordelen. 
Ons college heeft kennisgenomen van de kaderbrief en besloten om geen zienswijze in te brengen bij de 
RWB. De kaderbrief staat ook als gekomen stuk op de agenda van uw raad. Wij geven u in overweging 
om eenzelfde besluit te nemen. ^ ^ — ^ 
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burgemeester en wethouders van Steenbergen, I 
de secretaris, de burgemeestęť, 


