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OVERZICHT ZIENSWIJZEN JAARVERSLAG 2017 EN BEGROTING 2019          

Gemeente Inhoud reactie Reactie Dagelijks Bestuur 21 juni 2018 
Aalburg 
Werkendam 
Woudrichem 
(cie fusieraad) 

1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inacht-
neming van deze zienswijze 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;  

Uw aanname is terecht. Alle gemeenten ontvangen een reactie op 
de ingediende zienswijze. 

2. De gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem wensen in 
het vervolg bij iedere begroting een toelichting en duiding van de in de be-
groting opgenomen financiële kengetallen;  

Graag gaan we het gesprek aan over de concretisering en mogelijk-
heden om tegemoet te komen aan deze wens. 
 

3. De gemeenteraden van Aalburg, Werkendam en Woudrichem vragen de 
besturen van de Verbonden Partijen in de toelichting de nodige sturingsin-
formatie te verstrekken door in een overzicht duidelijk te maken op welke 
wijze en met welke instrumenten de doelen zijn gerealiseerd;  

Hiervoor geldt hetzelfde. 

4. De raad verwacht in het najaar van 2018 een herziene begroting waarin de 
doelen meer concreet zijn uitgewerkt en meer SMART zijn gemaakt aan de 
hand van de agenda die door Economic Board West- Brabant wordt opge-
steld. Daarnaast moet dan duidelijk zijn in hoeverre de ‘andere taken’ nog 
kunnen worden opgepakt. In het kader van de vier onderdelen van de pri-
maire taken willen wij de focus met name leggen op de maritieme sector 
alsmede op de “satéprikker” inzake de gemeenschappelijke opgaaf ten aan-
zien van duurzaamheid.  

Ons streven is in de tweede helft van 2018 de begroting 2019 te 
herzien en daarbij de duidelijkheid te verschaffen waar u om vraagt. 
Wat betreft de door u gewenste focus:  wij streven naar een even-
wichtig programma waar zowel de maritieme sector als de “sate-
prikker” een plaats krijgen. Uiteraard verwelkomen wij de be-
stuurskracht van Altena om met ons resultaten te boeken op de 
genoemde focuspunten.  

5. Zoals u weet zullen de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem 
per 1 januari 2019 worden samengevoegd in de nieuwe gemeente Altena. 
Wij attenderen u er reeds op dat ingevolge de Wet gemeenschappelijke rege-
lingen de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling een half jaar de 
tijd hebben om de gemeenschappelijke regeling aan te passen aan de nieuwe 
situatie, voor zover de herindeling noopt tot wijziging van de gemeenschap-
pelijke regeling (art. 41 lid 4 Wet arhi). Te denken valt aan het schrappen van 
namen van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem, het toe-
voegen van de naam Altena en (eventueel) het wijzigen van de regeling met 
betrekking tot de bestuurssamenstelling. Wij verzoeken het bestuur van de 
gemeenschappelijke regeling hiervoor tijdig zorg te dragen. 
 

Daar zullen we voor zorgen. 

BIJLAGE 1 
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Bergen op Zoom 
Geertruidenberg 

1. kennis te nemen van de jaarrekening 2017 RWB inclusief de voorgestelde 
resultaatbestemmingen; 

Dank voor honorering van de resultaatvoorstellen. 

Alphen-Chaam 
Baarle-Nassau 
Bergen op Zoom 
Breda  
Drimmelen 
Etten-Leur 
Geertruidenberg 
Halderberge 
Moerdijk 
Oosterhout 
Roosendaal 
Rucphen 
Steenbergen 
Zundert 
Woensdrecht 

2. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2019 RWB en de volgende 
zienswijze (a. tot en met c) in te dienen: 

 

a. de mogelijk structurele financiële consequenties als gevolg van de door-
ontwikkeling 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; 

 

Met u hebben wij de behoefte om meer duidelijkheid te krijgen in 
de inzet die nodig is om onze gezamenlijke economische ambities 
te realiseren. De triplehelix geformuleerde ambities hebben we op 
25 juni ter consultatie aan de colleges voorgelegd. Kernthema's zijn 
verbinden, verslimmen en verduurzamen. We werken, wederom in 
triplehelixverband, aan de vertaling naar concrete uitvoeringspro-
gramma’s. Wat RWB betreft  gaat het om een afgestemde inzet 
vanuit de pijlers economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte ter 
versterking van het economisch vestigingsklimaat. Eind 2018 heb-
ben we een compleet beeld van de activiteiten die op conto van 
RWB komen en van het daarvoor benodigde budget. Via de weg 
van een begrotingswijziging worden de raden uiteraard geconsul-
teerd als de huidige budgetten niet toereikend zijn. 

b. de (financiële) gevolgen voor NV REWIN inzichtelijk te maken nadat dui-
delijk is wat de nieuwe inzichten en ambities zijn; 

zie reactie REWIN 

c. voor te stellen na de doorontwikkeling samen met de deelnemers presta-
tie- indicatoren te ontwikkelen; 

We werken graag mee aan het ontwikkelen van betekenisvolle en 
meetbare prestatie-indicatoren. Op initiatief van een gemeentelijke 
werkgroep gaan we de wensen en mogelijkheden al op korte ter-
mijn verkennen. 

Alphen-Chaam 
Baarle-Nassau 
 

d. een bedrag van € 282.000 uit te keren aan de deelnemers en niet te be-
stemmen voor een bestemmingsreserve PuMa’s en het Routebureau. De 
onderbouwing om hiervoor dekking te zoeken in het rekeningresultaat 
ontbreekt en het financiële risico voor de PuMa’s is te hoog ingeschat. 

 

Wat de voorgestelde toevoeging betreft aan het Routebureau: de  
€ 22.000 heeft betrekking op een al eerder afgesproken kwaliteits-
impuls voor het wandelnetwerk. Dit betreft het vervangen van 
panelen in diverse gemeenten en ook de markering van wandelrou-
tes in nieuw gebied (Noordwaard in Werkendam). De uitvoering 
heeft vertraging opgelopen waardoor RWB niet eerder tot actie kon 
overgaan. Omdat er nog geen verplichtingen zijn aangegaan, kon-
den  de beschikbare middelen niet op de balans geplaatst worden. 
Om de middelen te behouden voor de geplande kwaliteitsimpuls, 
stellen we voor ze toe te voegen aan de reserve. In 2018 gaan we ze 
inzetten. Datzelfde geldt voor de € 25.000 die nu in de reserve van 
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het Routebureau zit. Dit bedrag  is nodig om in 2018 nieuwe folders 
uit te brengen. De opbrengsten van de verkoop worden vervolgens 
weer aan deze reserve toegevoegd, waarmee dan over enige tijd 
weer een nieuwe oplage uitgebracht kan worden.  
 
Zoals aangegeven dringt de accountant aan op een bestemmingsre-
serve in verband met de PuMa’s. We denken dat het gehanteerde 
percentage van 75% voldoende zekerheid geeft om de risico’s op te 
vangen. Verder merken we op dat uitkering van een “PuMa-
resultaat”, zodra dit aan de orde is, aan de betrokken 13 gemeen-
ten plaats vindt naarmate bijgedragen is aan het positief saldo. 
Alphen-Chaam en Baarle-Nassau hebben tot nu toe geen gebruik 
gemaakt van de PuMa-pool.  

alle gemeenten (excl. 
Geertruidenberg) 

3. kennis te nemen van het jaarverslag 2017 van REWIN;  

alle gemeenten 4. kennis te nemen van het productplan 2019 van REWIN.  

Geertruidenberg 
 
 

1. Kennis te nemen van de ontwerp jaarrekening 2017 van de Rewin 
en de Rewin te berichten dat de verantwoording van de  extra 
middelen over 2017 en 2018  ten  behoeve van het vergroten 
van de slagkracht van de Rewin plaats dient te vinden bij de jaarreke-
ning 2018; 

Zie reactie REWIN. 

Moerdijk 1. De aangewezen vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur op te dra-
gen deze uitgangspunten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de be-
handeling van de begroting 2019 in het Algemeen Bestuur en alles in het 
werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken; 

Hiervan nemen we kennis. 

2. In de begroting 2019 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de 
RWB op te nemen van € 239.194 (apparaatskosten en Rewin), en daar-
naast een bijdrage in het O&O-fonds van € 24.014. 

Hiervan nemen we kennis. 

Oosterhout (1 tot en 
met 3 komt overeen 
met zienswijzen a, b, 
c zoals naar voren 
gebracht door alle 

4. de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting 2019 vaststelt met 
inachtneming van deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïn-
formeerd, met daarbij een verantwoording aan welke onderdelen van 
zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en 
waarom.  

Zie reactie Altena. 
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gemeenten) 5. De raad verwacht dat, conform afspraak, een positief resultaat van het 

Mobiliteitscentrum (zoals Flex West-Brabant) wordt uitgekeerd aan de 
gemeenten naar rato van gebruik van de regeling. Dit ook te betrekken 
bij de jaarrekening 2017. 

Dit zal ook gebeuren. Vanwege het niet beschikbaar zijn van alle 
informatie, loopt de afrekening achter bij de jaarrekening en uitke-
ring van andere resultaten.  

6. De raad vraagt de GR om nieuw beleid pas mogelijk te maken als oud 
beleid geschrapt wordt.  

In de begroting 2019 is sprake van een ombuiging van taken en 
middelen van “Andere Taken” naar de Primaire Taken die gericht 
zijn op verbetering van het vestigingsklimaat. De komende maan-
den gaan we aan de slag met uitwerking van deze nieuwe koers. 
We zetten op een rij wat onze bijdrage kan of moet zijn aan de 
realisatie van de doelen die de Economic Board heeft geformu-
leerd. De gezamenlijke gemeenten bepalen binnen welke rand-
voorwaarden dit moet gebeuren. Daarbij kijken we uiteraard naar 
de mogelijkheden om lopende, minder relevante activiteiten te 
beëindigen en middelen te realloceren. Op voorhand willen we ons 
echter niet laten begrenzen door “nieuw voor oud”. We hopen dat 
als een intensivering nodig blijkt om onze economische doelen te 
halen, bijvoorbeeld om via cofinanciering derdengeld te genereren, 
een dergelijk voorstel tot verruiming van budgetten, bespreekbaar 
is. 

7. De raad de GR verzoekt om al het mogelijke te doen om de stijging van 
de kosten in het meerjarenperspectief terug te dringen. 

In het meerjarenperspectief hebben we een indexering doorgere-
kend. De voorziene kostenstijging zit in de uitvoeringsgerichte taak 
Kleinschalig Collectief Vervoer. Omdat het vervoer de afgelopen 
jaren gestegen is, is deze trend doorgezet. In combinatie met in-
dexering van de kostprijs leidt dit tot de toename van lasten. Ge-
meenten hebben de instrumenten in handen om het gebruik te 
beïnvloeden. De bestuurscommissie KCV faciliteert dit door moge-
lijkheden aan te reiken. 

Tholen 
 

neemt kennis van jaarstukken Regio West-Brabant 2017 en stemt in met de 
bestemming van het rekeningsaldo; 

Dank voor honorering van de resultaatvoorstellen. 

dient geen zienswijze in op de ontwerpbegroting;. Hiervan nemen we kennis. 
neemt kennis van het jaarverslag 2017 en het productplan 2019 van REWIN  

 

 Inhoud reactie REACTIE REWIN 
Drimmelen Een zienswijze in te dienen tegen de ontwerp begroting 2019 van de Zodra de ambitie van de Economic Board West Brabant definitief is 
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Halderberge 
 
 
Zundert 

RWB, incl. Rewin en wel als volgt: 
 
b.  De (financiële) gevolgen voor NV Rewin inzichtelijk te maken nadat 
duidelijk is wat de nieuwe inzichten en ambities zijn. 

vastgesteld (na consultatie overheden, onderwijs en ondernemers; 
naar verwachting in Board vergadering van september) kan worden 
bepaald wat de consequenties zijn voor de reeds lopende uitvoe-
ringsprogramma’s van REWIN. Op grond van het voorliggende stuk 
van de Board zullen in ieder geval de gevolgen van het verbreden 
van Biobased Economy naar Agrofood/Biobased en de programma-
tische aandacht voor de kennis- en creatieve diensten in beeld 
moeten worden gebracht. De programmalijnen zullen daarnaast 
worden aangescherpt op de thema’s verbinden, verslimmen en 
verduurzamen. Zonodig zal via een begrotingswijziging extra midde-
len worden gevraagd indien de huidige budgetten niet toereikend 
zijn (zie ook RWB op dit punt). 
 
De door de Board vast te stellen ambitie zal moeten worden voor-
zien van een “dashboard” met indicatoren op basis waarvan voort-
gang en resultaat van de gezamenlijk te plegen inspanningen kan 
worden bepaald. Aan dit dashboard wordt op basis van de huidige 
inzichten in nauw overleg met de RWB gewerkt. 

Geertruidenberg 
 

2. Kennis te nemen van de ontwerp jaarrekening 2017 van de Rewin 
en de Rewin te berichten dat de verantwoording van de  extra 
middelen over 2017 en 2018  ten  behoeve van het vergroten 
van de slagkracht van de Rewin plaats dient te vinden bij de jaarreke-
ning 2018. 

REWIN legt jaarlijks verantwoording af over de besteedde middelen 
d.m.v. een inhoudelijk jaarverslag en de jaarrekening. Na vaststel-
ling van de nieuwe ambitie van de regio en een daarop geënt dash-
board zal deze verantwoording meer toegespitst kunnen worden 
op de bijdrage aan de afgesproken indicatoren. 

 


