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Beste raadsleden, 

U ontvangt hierbij de kaderbrief 2018 van Regio West-Brabant. Hierin staan onze kaders voor de 

begroting 2018. In deze kaderbrief geven we aan op welke wijze wi j invulling geven aan de door u 

toegezonden richtlijnen 2018. Op deze manier hebben de gemeenten meer grip op de verbonden 

partijen en is de begrotingsbehandeling van de verbonden partij eenvoudiger. 

In deze kaderbrief leest u eerst meer over de financiële richtlijnen die we bij het opstellen van de 

begroting 2018 hanteren. Vervolgens nemen we u mee in de manier waarop we met uw inhoudelijke 

richtlijnen omgaan. De richtlijnen die wij hebben ontvangen van de verschillende gemeenten zijn als 

bijlage toegevoegd. Tenslotte nodigen we u uit voor een raadsledenbijeenkomst op 17 mei. 

Financiële richtl i jnen 

Algemene richtlijnen 

Op financieel gebied heeft u verschillende algemene richtlijnen opgesteld, zoals een structureel 

financieel-sluitende meerjarenbegroting en een begroting opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. 

Deze richtlijnen passen wi j toe op onze planning S control documenten. De richtlijnen zijn niet nieuw 

voor ons, de begroting werd voorgaande jaren ook al onder deze condities opgesteld. 

Loonontwikkeling 

De door u gegeven richtlijnen zijn duidelijk en we nemen deze over in de begroting 2018. Voor de 

loonontwikkeling houden we daarom een percentage van 2,2596 aan. In uw richtlijnen staat dat de 

loonontwikkeling conform de geldende CAO mag worden toegepast. Aangezien er nog geen CAO 

voor het jaar 2018 bekend is hanteren we een indexering van 196 voor CAO en l,259o voor het 

werkgeversdeel sociale premies en de periodieken van de medewerkers. 
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Prijsindexcijfer 

Het prijsindexcijfer is gebaseerd op de prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculair 2016 en komt 

uit op 0,996 voor 2018 (1,196 voor 2019,1,396 voor 2020 en 1,696 voor 2021). 

Voorde begroting van KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer) wijken we af van dit prijsindexcijfer. 

Hiervoor steunen we op de branchespecifieke NEA-index. Deze geeft input voor de ontwikkeling van 

de kostprijs van het vervoer. Dit bepaalt samen met het werkelijk gebruik van het vervoer en de 

klantbijdrage de hoogte van de rekening voor gemeenten en provincie. De ontwikkeling van het 

vervoersvolume is de variabele waarop gestuurd kan worden door gemeenten en provincie. 

Beleidsinhoudelijke richtlijnen 
Naast financiële richtlijnen zijn verschillende beleidsinhoudelijke richtlijnen meegegeven. De eerste 

twee van de vijf richtlijnen nemen we natuurlijk over. Deze richtlijnen zijn niet nieuw voor ons. Wij 

geven sinds twee jaar inzicht in het uitvoeringsprogramma en het O&O-fonds bij de 2 e 

bestuursrapportage. En voor het aanbrengen van focus is gestart met de doorontwikkeling van RWB. 

De overige drie richtlijnen komen voor ons qua planning net iets te vroeg. Op dit moment wordt hard 

gewerkt aan de doorontwikkeling van RWB. De besluitvorming over de doorontwikkeling staat 

gepland in de vergadering van het dagelijks bestuur op 26 januari 2017 en op 23 maart 2017 in de 

vergadering van het algemeen bestuur. 

Omdat de begroting 2018 wordt opgesteld in de maanden februari en maart 2017, kunnen we de 

uitkomsten van de doorontwikkeling nog niet meenemen. De begroting 2018 zal daarom voor een 

groot deel gebaseerd zijn op de begroting 2017. 

We beseffen dat we op deze manier niet voldoen aan de opgelegde richtlijnen. Na besluitvorming 

over doorontwikkeling van RWB, wordt de begroting 2018 daarom met een begrotingswijziging 

aangepast. De financiële doorrekening van de doorontwikkeling staat gepland voor het derde 

kwartaal 2017. De begrotingswijziging die deze doorrekening brengt kan dan meelopen met de 

2 e bestuursrapportage 2017. 

Raadsledenbijeenkomst op 17 mei 
Op dit moment is niet bekend wat de doorontwikkeling concreet betekent voor RWB. We betrekken 

u als raadsleden graag bij de uitkomst van dit proces. We vinden het niet wenselijk u hierop te laten 

wachten totdat de begroting kan worden aangepast. Daarom nodigen we u uit voor een bijeenkomst 

op woensdag 17 mei 2017. In deze bijeenkomst wordt u bijgepraat over de doorontwikkeling van 

RWB. Zowel de regionale rol als de organisatorische gevolgen komen aan bod. U hoort nog via uw 

griffier waar en hoe laat de bijeenkomst plaatsvindt. 

Zet u de raadsledenbijeenkomst op 17 mei alvast in uw agenda? We gaan graag met u in gesprek. 



Tot slot 
We rekenen erop dat we met deze kaderbrief een bijdrage hebben geleverd aan een transparante en 

voorspoedige begrotingsbehandeling. 

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact op met secretaris 

Mart Dircks via (076) 502 72 01 of mart.dircks@west-brabant.eu 

Met vriendelijke groet, 

Namens het dagelijks bestuur 

— Mart rìirrlfç Mart Dircks Paul Depla 
voorzitter directeur-secretaris 




