SJABLOON VOOR ZIENSWIJZEN BIJ GR-BEGROTINGEN WEST-BRABANT
Dit sjabloon wordt ingevuld door de betrokken vakambtenaren en financieel adviseurs en gevoegd bij het door het college
aan de raad voor te leggen raadsvoorstel.
Gemeenschappelijke regeling: ISD Brabantse Wal
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Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?
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De kaderbrief is tijdig ontvangen op 30 januari 2018.
De ontwerpbegroting 2019 en jaarrekening 2017 zijn, niet tijdig, ontvangen op 17 april 2017. De ISD zond tijdig een
vertragingsbericht aan alle gemeenteraden waardoor de beperkte termijnoverschrijding niet wordt aangerekend.
Is voldaan aan de nieuwe BBV (m.i.v. begroting 2018)
Ja. Voor de begroting van de ISD Brabantse Wal is alleen de nieuwe taakveldindeling van de BBV van belang en deze is
terug te vinden in de bijlage.
De ISD heeft geen eigen activa en passiva. Overige onderwerpen zijn niet relevant.
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Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.
Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant):
(Nieuwe) beleidsontwikkelingen, speerpunten en/of beleidsdoelen
- Inzet van capaciteit
- Te bereiken effecten/effectindicatoren
- Andere relevante opmerkingen
N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf verbonden partijen in de
gemeentebegroting.
Reactie:
O De ISD Brabantse Wal, werkplein Hart van West Brabant en de WVS-groep werken vanuit de vraag van de werkgever
aan het versterken van vaardigheden op het gebied van werk. Om inhoud en vorm te geven aan de samenwerking in de
keten is een zogenaamde ketenbegroting in ontwikkeling. In de begrotingen anticiperen deze drie partijen al op de
gegevens uit de ketenbegroting.
O In 2018 loopt een onderzoek naar de vraag of en in hoeverre invulling kan worden gegeven aan de door het GO
vastgestelde personele taakstelling . Daartoe worden onder meer gegevens uit de DIVOSA benchmark gebruikt. De
uitkomsten uit dit onderzoek kunnen invloed hebben op de begroting en de meerjarenraming en dus leiden tot een
begrotingswijziging.
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Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant):
Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling
Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en
bezuinigingen van een bepaalde omvang?
- Algemene en bestemmingsreserve
- Risico’s en de beheersing ervan
- Andere relevante opmerkingen
N.B. relateer dit ook aan de gemeentelijke aandachtspunten, o.a. opgenomen in de paragraaf verbonden partijen in de
-

gemeentebegroting.
Reactie:
Hoofdpunten (ontleend aan de kadernota Verbonden partijen West-Brabant):
-

-

-

Jaarlijkse indexering van loon- en prijsontwikkeling:
o Loonkosten 2,5% (CAO ,Bewust belonen en lokaal IKB)
o Overige bedrijfskosten 1%
Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene ombuiging en bezuinigingen van een
bepaalde omvang?
o Zie hiervoor bij punt 3 (taakstelling).
Algemene en bestemmingsreserve:
o De ISD heeft geen reserves
Risico’s en de beheersing ervan:
o De risico’s zijn niet benoemd in de begroting.
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Financieel overzicht
ISD Brabantse Wal

Totaal GR

Begroting

Resultaat

Begroting

Ontwerpbegroting

2017

2017

2018

2019

8.960.826

8.382.876

10.220.382

9.233.989

Bijdrage gemeente
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Bergen op Zoom

6.731.476

6.300.137

7.569.215

6.921.851

Steenbergen

1.273.914

1.193.917

1.460.493

1.252.560

Woensdrecht

955.436

888.822

1.190.674

1.059.578

Overige aandachtspunten
(Indien de zienswijze regionaal is voorbereid, is hier ook ruimte voor lokale aandachtspunten.)
Reactie:
Het is belangrijk dat tijdig inzicht wordt verkregen in de uitkomsten naar het onderzoek betreffende de taakstelling
personele kosten (zowel voor wat betreft de realisatie van de taakstelling in 2018 als opname in de gemeentelijke
begroting voor 2019 e.v.).
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De zienswijze
Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze ISD Brabantse Wal voorgesteld:
(Deze tekst wordt opgenomen in het raadsbesluit.)
1.
2.

De raad vraagt het GO van de ISD Brabantse Wal om aan de hand van het onderzoek naar de taakstelling op
personele kosten te komen tot besluitvorming uiterlijk 15 september 2018.
De raad vraagt in deze zienswijze ook aandacht voor de inzichtelijkheid van het besluitvormingsproces van uw
orgaan, niet alleen voor de deelnemers maar ook voor burgers. Met het oog daarop zouden de bestuurlijke
stukken van uw regeling algemeen toegankelijk moeten zijn via uw website. Wij verzoeken u daarom – voor
zover u dat niet al doet - in elk geval de volgende stukken te publiceren op uw website:
a. statuten (de gemeenschappelijke regeling);

b. samenstelling van de bestuurlijke organen;
c. jaarstukken (kaderbrief, begroting en jaarrekening e.d.);
d. agenda’s en stukken van de vergaderingen van het algemeen bestuur (voor zover openbaar).
Wij zijn ons er van bewust dat met name dit laatste een extra administratieve last voor u betekent, maar
zijn er van overtuigd dat dit een minimale hedendaagse voorwaarde is voor transparantie van het bestuur,
wat in het belang is van iedereen.

