Gemeenschappelijke regeling: Regio West Brabant (RWB)

1

Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?
De gecontroleerde jaarstukken 2017 zijn tijdig (13 april 2018) ontvangen;
De ontwerpbegroting 2019 is op 13 april 2018 ontvangen en daarmee tijdig ingediend.
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Is voldaan aan de nieuwe BBV
De begroting 2019 van de Regio West-Brabant voldoet aan de nieuwe BBV richtlijnen.
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Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.
Conform besluitvorming in het Algemeen Bestuur is de begroting ingedeeld in vier pijlers. De
begroting is inzichtelijk en goed leesbaar.
De begroting 2019 en het meerjarenperspectief zijn sluitend. De begroting bevat geen nieuw
beleid – e is dus eleidsar o dat de ‘WB i het traject van de doorontwikkeling zit. In het
najaar 2018 volgt een verdere uitwerking van de economische ambitie. Op dit moment zijn
andere taken (collectief en facultatief) niet opgenomen in de begroting. Na besluitvorming over
deze taken en ambities zijn ook de financiële consequenties inzichtelijk.
Uit de ontwerpbegroting wordt niet helemaal helder in hoeverre het onderwerp Duurzaamheid
als onderdeel van de vier genoemde pijlers verder wordt uitgewerkt ten opzichte van hetgeen er
u staat er eld ij de progra
a s E o o ie, Ar eids arkt, Mo iliteit e ‘ui te. Wij gaa
ervan uit dat hierover dit najaar meer duidelijkheid zal worden gegeven.
Tijdelijke bijdrage 2017 en 2018 voor NV Rewin is voortgezet in de begroting 2019 en is
beleidsarm. Het productplan van NV Rewin is opgesteld in een periode dat door de Economic
Board West-Brabant gewerkt wordt aan een breed gedragen economische ambitie voor de regio.
De uitko ste hier a zulle kaderstelle d zij oor de e o o is he progra
a s die ‘e i
uitvoeren. Na besluitvorming over nieuwe inzichten en ambities zijn ook de financiële
consequenties inzichtelijk.
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Financiële aandachtspunten
1. Resultaatbestemmingsvoorstellen 2017; De jaarrekening van 2017 sluit af met een positief

resultaat a €
.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het
resultaat als volgt te bestemmen:
1) Bestemmingsreserve PuMa s €
.
2) Aa estedi g / i ple e tatie a het ar eids arktplatfor € .
3) Beste
i gsreser e ‘oute ureau € .
4) Bestemmingsreserve salariskosten KCV -/- € .
5) Doorontwikkeling RWB-programmabureau € .
6) Uitkeren aan gemeenten O&O fonds € 208.000 (restant O&O fonds)
Er kan worden ingestemd met deze resultaatbestemmingsvoorstellen.

2. De ontwerpbegroting 2019 is uitgewerkt binnen de vastgestelde kaders er is voldaan aan de

financiële richtlijnen.
3. NV Rewin hanteert voor 2019 de ontwikkeling van de salariskosten hetzelfde indexcijfer als
de RWB.
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Financieel overzicht
Bedrage i o derstaa de ta el x € .
Regio West-Brabant

Totaal GR

,-

Begroting

Resultaat

Begroting

Ontwerpbegroting

2017

2017

2018

2019

22.914

615

19.485

20.651

Bijdrage gemeente
XXXX
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Overige aandachtspunten
Op grond van het BBV kan een GR er voor kiezen om te werken met beleidsindicatoren. Wij
stellen voor om na de doorontwikkeling samen met de deelnemers prestatie-indicatortoren te
ontwikkelen.
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De zienswijze
Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld.
1. Kennis nemen van de jaarrekening 2017 en de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen.
2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2019 naar voren te brengen:
a. De mogelijk structurele financiële consequenties als gevolg van de doorontwikkeling voor
de Regio West-Brabant inzichtelijk te maken bij de aangekondigde begrotingswijziging.
Deze wijziging volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de
doorontwikkeling.
b. De (financiële) gevolgen voor NV Rewin inzichtelijk te maken nadat duidelijk is wat de
nieuwe inzichten en ambities zijn.
c. Voor te stellen na de doorontwikkeling samen met de deelnemers prestatieindicatortoren te ontwikkelen.

