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  BM1701878 

 

De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 juni 2017 

 

Gelet op: 

artikel 147 Gemeentewet 

artikel 10 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Programma Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten op grond waarvan de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid 

worden gesteld hun zienswijze over de ontwerpbegroting kenbaar te maken; 

 

overwegende dat 

de gemeente Steenbergen de jaarrekening 2016 en een conceptbegroting 2018 heeft ontvangen. 

 

 

 

 

besluit: 

 

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en aan het bestuur van de GR mede te delen dat: 

a. verwacht wordt dat het bestuur van RBL de deelnemende gemeenten informeert over het 

verloop  van de openstaande vorderingen uit 2015; 

b. in de jaarrekening 2017 per onderdeel de verschillen tussen de begroting en jaarrekening 

daadwerkelijk dienen te worden verklaard. Niet volstaan kan worden met het benoemen van het 

verschil. 

 

2. Begroting 2018: 

Geen formele zienswijze in te dienen voor de conceptbegroting 2018, maar het bestuur van de GR 

te verzoeken bij de begroting 2019 te streven naar zo reëel mogelijke ramingen, waarbij als 

voorbeeld kan worden genoemd: 

a. de ramingen voor de onderdelen 'huisvesting en facilitaire zaken' en 'overige uitgaven' zijn vrij 

hoog in verhouding tot de werkelijke uitgaven in de afgelopen jaren; 

b. aan de batenzijde van de begroting bij 'overige inkomsten', gebaseerd op de werkelijke 

inkomsten in de afgelopen jaren een raming op te nemen; 

c. in de Kadernotitie 2018 een indexering voor de meerjarenbegroting (jaren 2020 t/m 2022) op te 

nemen.  

 

De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze 

zienswijze/ aanbevelingen en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een 

verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke 

onderdelen niet en waarom. 

 

 

Steenbergen, 13 juli 2017 

De raad voornoemd, 

de griffier de voorzitter 

 

 

 

 

drs. E P.M. van der Meer R.P. van den Belt, MBA 


