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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Op 1 januari 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant in werking getreden. 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 2016 
De jaarrekening 2016 en het ontwerpjaarverslag zijn aangeboden op 13 april 2017. De jaarrekening sluit 
met een positief resultaat van C 574.000,-. Dit resultaat is incidenteel van aard. Het DB geeft het AB in 
overweging om dit positieve resultaat als volgt te bestemmen: 
- C 122.000,- voor doorontwikkeling 
- C 20.000,- voor de werving van een nieuwe directeur 
- C 21.000,- voor het Mobiliteitscentrum (de doorontwikkeling projectmanagement Europese 

aanbesteding) 
- C 100.000,- voor het Leisure Ontwikkelfonds 
- C 133.000,- voor het Regionaal economisch ontwikkelsysteem/triple helix 

Het resterende bedrag ad C 178.000,- wil men terugbetalen aan de deelnemende gemeenten. Voor onze 
gemeente komt dat neer op een terug te ontvangen bedrag van C 5.897,02. 

Deze voorstellen voor de resultaatbestemming leveren naar onze mening geen aan- of opmerkingen op. 
Wel menen wij dat aandacht gevraagd zou moeten worden te worden voor enkele bestemmingen, zoals 
het Leisure Ontwikkelfonds en de ondersteuning van het triple helix overleg. Deze worden thans 
voorgesteld als incidentele bestemmingen maar zouden een structurele meerjarige doorwerking kunnen 
krijgen. Geadviseerd wordt deze lasten inzichtelijk te laten maken bij de aangekondigde 
begrotingswijziging die volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de doorontwikkeling 
van de RWB. Die gevolgen zijn immers nu nog niet verwerkt in de voorliggende ontwerpbegroting. 

De accountant (Baker Tilly Berk NV) heeft de jaarrekening gecontroleerd en zal een goedkeurende 
controleverklaring verstrekken. 

Ter inzage ligt: 



Begroting 2018 
De ontwerpbegroting voor 2017 werd eveneens via e-mail aangeboden bij brief van 13 april 2017. 
Het DB verzoekt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2018 van de RWB binnen acht weken, maar 
uiterlijk op 9 juni 2017 in te dienen.. Op 5 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 te kunnen inzenden naar de provincie. In de Nota 
Verbonden Partijen is voorzien in het aanleveren van zienswijzen tot 1 juli. In een nagekomen brief van 4 
mei gaat de wnd. directeur van de RWB in op deze afwijking van de afgesproken termijnen. Hij stelt 
daarin voor om dezelfde praktisch werkwijze van vorig jaar te hanteren. Dit komt eropO neer dat de 
uitkomsten van de bespreking van dit voorstel in uw opiniërende raad van 8 juni - uiteraard onder de 
nodige voorbehouden - al kenbaar zullen worden gemaakt aan de RWB. 

De ontwerpbegroting 2018 is uitgewerkt binnen de vastgestelde kaders. Uitgangspunt is dat de begroting 
2018 in lijn ligt met de begroting 2017. Juist ook omdat de financiële gevolgen van de doorontwikkeling 
nog niet bekend zijn is gekozen voor een begroting waarin vooralsnog geen sprake is van nieuw beleid. 
Wel zijn enige indexeringen doorgevoerd. Een belangrijke wijziging in de presentatie van de cijfers vloeit 
voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording. Dat vereist dat alle overheadkosten gebundeld op één 
programma worden geboekt. De daar tegenover staande dekking moet echter toebedeeld worden aan de 
diverse programma's (taakvelden). Dit heeft tot gevolg dat het jaar 2018 qua kosten per programma niet 
vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Het leidt er ook toe dat er per programma per definitie sprake is 
van een resultaat. Een negatief resultaat op het programma algemeen, waar de overheadkosten staan en 
een positief resultaat op alle andere programma's omdat daar wel de opbrengsten maar geen 
overheadkosten zijn opgenomen. Op totaalniveau lopen kosten en baten uiteraard wel glad. 

De begroting 2018 en het meerjarenperspectief zijn sluitend. Zodra meer zicht bestaat op de financiële 
gevolgen van de doorontwikkeling RWB zal een begrotingswijziging worden aangeboden. 

De bijdrage die onze gemeente moet betalen aan de RWB voor 2018 is in totaal (programmakosten 
en apparaatskosten) C 512.906,-. Deze bijdrage stijgt de komende jaren naarĉ 522.608,- in 2019, C 
532.109,- in 2020 tot C 540.481,- in 2021. 
Hierin is voor apparaatskosten begrepen een bedrag van 6 88.292,- (in 2018). Voorts is hierin begrepen 
een bijdrage aan REWIN van C 59.582,- die laatste bijdrage stijgt stapsgewijs totC 65.757,- in 2021. 
De programmakosten sec bedragen C 365.033,- (inclusief onze bijdrage aan het O&O-fonds. 
Voro Klein Collectief Vervoer dragen wij als gemeente een bedrag van C 326.000,- bij. 

Productplan NV REWIN 2018 
Bij de behandeling van de REWIN-begroting 2017 is op basis van het Meerjaren Productplan 2017-2020 
ingestemd met een tijdelijke verhoging van de bijdrage per inwoner ten behoeve van 
businessdevelopment en acquisitie. Dit betreft de periode 2017 en 2018. De verhoging is in de 
voorliggende begroting verwerkt. In 2018 worden de resultaten van de extra bijdragen geëvalueerd. De 
gemeenten maken concrete prestatieafspraken over de inzet van deze bijdragen. 

3. Overwegingen 
Ter informatie geldt dat uw raad vorig jaar als zienswijze het volgende heeft ingebracht: 

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 tussentijds 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 
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De RWB heeft daarop (en op de zienswijzen ingebracht door de andere deelnemende gemeenten) te 
kennen gegeven dat: 

1. de activiteiten van REWIN zijn gericht op een sterke economische structuur in West-Brabant. 
Hiervoor is een triple helix gedragen meerjarige programmatische aanpak en inzet vereist. De 
ontwikkeling van deze vorm van samenwerking in een goed doordracht ontwikkelsysteem vraagt 
meerdere jaren en de inzet van meerdere partijen. De wijze van agenderen, doelstellingen 
formuleren en verantwoorden is daar onderdeel van. Al na 2 jaar (en niet zoals door onze 
gemeente werd aangegeven na 3 jaar) kan worden geëvalueerd of er daadwerkelijk de basis is 
gelegd voor een dergelijk regionaal ontwikkelsysteem waarin door meerdere partijen (triple helix) 
wordt samengewerkt aan de uitvoering van regionale programma's (acquisitie, 
speerpuntensectoren, kansrijk MKB) met concrete doelstellingen. 

2. Men jaarlijks, bij het opstellen van de jaarrekening, zal beoordelen of er een overschot is op het 
O&O-fonds. Bij een overschot zal dit worden meegenomen in de 
resultaatbestemmingensvoorstellen als uit te keren overschot. Men houdt vast aan een 
structurele bijdrage van 0 06,5 per inwoner. 

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 2016 kan dienen als toetssteen voor het afwegen of met betrekking 
tot de ontwerpbegroting 2018 zienswijzen ingebracht moeten worden. 

Zoals hiervoor al is aangegeven sluit de jaarrekening met een positief resultaat van 0 574.000,-
Uit de jaarstukken blijkt dat de RWB in 2016 een groot aantal activiteiten ten behoeve van de RWB met 
succes heeft uitgevoerd. De begroting is overzichtelijk en goed leesbaar; de infographics dragen hieraan 
zeker bij. 

De begroting 2018 en het meerjarenperspectief van de RWB zijn sluitend. De begroting bevat geen nieuw 
beleid en is dus 'beleidsarm'. Dit omdat de RWB in het u bekend traject van doorontwikkeling zit. 
Niettemin zijn er landelijke en provinciale ontwikkelingen (bijvoorbeeld de impact van de Omgevingswet, 
initiatieven van de provincie om per regio tot een zogenaamde versnellingsagenda te komen en tot 
samenvoeging van de GGA en RRO-tafels) die ook invloed kunnen hebben op het beleid en de 
activiteiten van de RWB. Deze ontwikkelingen zijn niet benoemd in de voorliggende begroting 2018. 

Bij de behandeling van de begroting 2017 is op basis van het Meerjaren Productplan 2017-2020 van 
REWIN ingestemd met een tijdelijke verhoging van de bijdrage per inwoner ten behoeve van 
businessdevelopment en acquisitie. Dit betreft de periode 2017 en 2018. De verhoging is in de 
ontwerpbegroting voor het jaar 2018 verwerkt. 
In de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 is de RWB gevraagd om (prestatie)afspraken te maken 
met REWIN over de besteding van de extra bijdrage, dit om tussentijdse monitoring mogelijk te maken. In 
het productplan 2018 komen die specifieke afspraken over extra prestaties voor het extra toegekende 
budget niet terug. Als opmerking kan worden meegegeven dat we graag zien dat in het productplan of 
anderszins geformuleerd wat REWIN voor het extra beschikbaar gestelde geld denkt extra te gaan 
opleveren. 

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording kan een gemeenschappelijke regeling er voor 
kiezen om te werken met beleidsindicatoren. Als de RWB hiervoor kiest wordt voorgesteld om te 
adviseren om deze (compacte set) indicatoren te koppelen aan de nieuwe ruimtelijk-economische 
agenda. 
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De bijdrage per gemeente aan het Onderzoek- en Ontwikkelfonds (voorheen aangeduid als het 
Regiofonds) is voor 2018 wederom vastgesteld op C 0,65 per inwoner. Dit zorgt voor een totaal budget 
van C 465.883,- bestemd voor de realisering van het uitvoeringsprogramma voortvloeiende uit de 
Strategische Agenda. 

4. Middelen 
Het aandeel van de gemeente Steenbergen in de apparaatskosten van de RWB (begroting 2018 en 
verder) is afgezet tegen de bedragen die waren opgenomen in de begroting 2017. 

Apparaatskosten 

2018 2019 2020 2021 
Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten 
Opgenomen in de begroting 2017 

96.292 
94.274 

98.890 
95.210 

100.919 
95.649 

102.490 
95.649 

Wijziging t.o.v. de begroting 2017 -/-2.018 -/- 3.680 -/- 5.270 -/- 6.841 

In de bijdrage voorde 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 C 0,65 per inwoner 
gevraagd. Deze middelen zijn geoormerkt en worden dus alleen aangewend voor bestedingen in het 
kader van de Strategische Agenda West-Brabant. Voor 2018 wordt van Steenbergen, ten behoeve van dit 
Regiofonds, een bijdrage van C 15.260,- gevraagd. 

Kleinschalig Collectief 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. Weliswaar zijn de kosten per 
deeltaxirit, bezien vanaf het prijspeil 2015, gemiddeld met 10o7o gedaald maar tegenover dit voordeel op 
de aanbesteding (die halverwege 2015 werd afgerond) staat de toename in de prognose voor het aantal 
ritten. 
Waar in de begroting 2016 nog uit was gegaan van de afname van 13.600 ritten, blijkt uit de jaarrekening 
2016 dat er 16.920 ritten zijn gereden (een stijging van 1107o). In de prognose tot en met 2021 wordt 
uitgegaan van 17.500 ritten voor de gemeente Steenbergen. 

2018 2019 2020 2021 
Bijdrage KCV (excl.bureaukosten) 
Opgenomen in de begroting 2017 

326.000 
299.000 

331.000 
295.000 

337.000 
289.000 

342.000 
285.000 

Wijziging t.o.v. de begroting 2017 -/-27.000 -/-36.000 -/-48.000 -/-57.000 

Naast de stijging van het aantal ritten 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. In februari 2017 is er nog eenmalig vanuit de 
OV-samenwerkingsbijdrage een aanvulling op de eindafrekening 2016 gedaan. Voor onze gemeente was 
dit C11.466. Eind 2016 resteerde er een niet besteed bedrag waarvan de bestuurscommissie KCV 
besloten had deze in te zetten voor een pilot elektrisch deeltaxivervoer. Op dit moment is het 
onverantwoord gebleken om de middelen daarvoor in te zetten en zijn deze verrekend met de 
vervoersnota's. 
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2018 2019 2020 2021 

Gemeentelijke bijdrage Rewin 
Opgenomen in de begroting 2017 

59.582 
59.181 

62.363 
61.562 

64.157 
63.110 

65.757 
63.110 

Wijziging t.o.v. de begroting 2017 -/- 401 -/- 801 -/-1.047 -/- 2.647 

De bijdrage aan het Rewin komt voor 2018 per inwoner op een bedrag van C 2,54. In 2021 zal de bijdrage 
per inwoner naar verwachting zijn opgelopen tot 0 2,80. 

De bijdrage ten behoeve van economie (SEZ) bedraagt 0 10.596,- voor 2018 en de bijdrage voor het 
mobiliteitscentrum West-Brabant (MBC) bedraagt voor 2018 C 13.177,-. 

5. Risico's 
n.v.t. 

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. Dit raadsvoorstel zal behandeld 
worden in de oordeelsvormende vergadering van de raad op 7 juni 2017. Vooruitlopend op het definitief 
raadsbesluit dat op 22 juni wordt genomen zal ons college al op 8 juni de RWB (uiteraard onder de nodige 
voorbehouden) informeren over het te verwachten standpunt van de raad. 

7. Voorstel 
Wij stellen uw raad voor 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 2018 van de RWB (inclusief REWIN) 
maar daarbij wel de volgende aandachtspunten mee te geven: 
- nadrukkelijk aandacht te besteden aan het anticiperen op landelijke/provinciale ontwikkelingen (onder 
andere de regionale impact van de Omgevingswet en initiatieven van provincie om per regio tot een 
zogenaamde versnellingsagenda te komen en tot samenvoeging van de GGA en RRO-tafels) die invloed 
kunnen hebben op het beleid en de activiteiten van de RWB in 2017, 2018 e.v. 
- in het productplan van REWIN of anderszins formuleren wat REWIN voor het extra beschikbaar gestelde 
geld (2017 en 2018) gaat opleveren. 
- de mogelijk structurele doorwerking van resultaatbestemmingen en/of lasten als gevolg van de 
doorontwikkeling (bv Leisure ontwikkelfonds en de ondersteuning van het triple helix overleg) inzichtelijk 
te maken bij de aangekondigde begrotingswijziging. Deze wijziging wordt verwacht zodra meer zicht 
bestaat op de financiële gevolgen voor de doorontwikkeling; 
- de RWB in overweging te geven om een compacte set van beleidsindicatoren te ontwikkelen en deze te 
koppelen aan de nieuwe ruimtelijk-economische agenda; 
- de RWB op te roepen om in volgende jaren de spelregels ten aanzien van termijnen voor aanleveren 
van zienswijzen, zoals genoemd in de nota Verbonden Partijen na te leven. 

Hoogachtend, 

de secretaris 

M ongh, RA R t, MBA 
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