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Richtlijnen begroting
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Geachte heer Jacobs,

VERZONDEN 16 JAN. 2018

bV

Met excuses voor het verlaat toesturen treft u bijgaand de beleidsmatige en financiële
richtlijnen ten behoeve van uw begroting 2019 aan die door de raad van de gemeente
Steenbergen in november zijn vastgesteld. Deze richtlijnen zijn richtinggevend voor de op
te stellen kaderbrief en voor de begroting 2019.
Graag zien wij de kaderbrief m.b.t. de begroting 2019 tegemoet vóór 1 februari 2018. Op
deze kaderbrief is de zienswijzenprocedure niet van toepassing.
Graag willen we uw aandacht vragen voor de nieuwe voorschriften BBV (Besluit Begroting
en Verantwoording), met name het opnemen in de begroting van beleidsindicatoren en het
verschaffen van inzicht in de kosten van overhead via het taakveld overhead. Nog niet in
alle begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen zijn deze opgenomen.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, kunt u
contact opnemen met Mw. Van der Pot via het bovenstaande telefoonnummer.

rchand- van der Waal BcPM
Teamleider Sociaal Domein

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www aemeente-steenberoen.nl.
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
Bezoekadres: Buiten de Veste 1, 4652 GA Steenbergen
e-mail: iQfo@qemeente-steenberqen.nl

Bijlage
Algemeen
Financiële richtlijnen begroting 2019 gemeenschappelijke regelingen
1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt
verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2019-2022
aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR
dienen in de begroting van de GR inzichtelijk te worden gemaakt.
2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen
dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting
mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.
3. De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit
betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting dienen te worden opgenomen.
4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken;
hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te
leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR.
5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR.
Voor de meerjarig ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden
met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen
onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast
percentage per jaar zonder onderbouwing.
6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire
2017 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de
begroting 2019 inclusief meerjarenraming.
7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico’s
door deze te kwantificeren en prioriteren.

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
Beleidsinhoudelijke richtlijnen begroting 2019
1. De kwaliteit en de continuïteit van de ambulancezorg blijft in 2018 gewaarborgd
ondanks het nog
te nemen besluit over de vergunningverlening en het onderzoek naar de nieuwe
rechtsvorm.
2. Een eventuele overgang naar een nieuwe organisatiestructuur heeft geen nadelige
(financiële)
consequenties voor de gemeenten en gemeenten worden tijdens het hele proces tijdig en
volledig geïnformeerd.
3. De RAV heeft het verhoogde budget voor uitbreiding van de ambulancezorg ingaande
2019
volledig ingezet en hiermee haar capaciteit zodanig uitgebreid dat een dekking van 94,507o
wordt
behaald.

