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 Aan de raadsleden van de 19 RWB-gemeenten 
  
  
  

 

 

Uw kenmerk:   Datum: 31 januari 2018 
Ons kenmerk: RWB/EK/2018-0041 Contactpersoon: E. Kiers 
Onderwerp: 2

e
 berap 2017 + Kaderbrief 2019 Telefoon: (076) 502 72 01 

Bijlagen: 2
e
 berap 2017 + overzicht ingediende 

richtlijnen 
E-mail: erik.kiers@west-brabant.eu 

 

Beste raadsleden,   

U ontvangt hierbij de 2e bestuursrapportage en de kaderbrief 2019 van Regio West-Brabant. Deze 

stukken zijn vastgesteld door het algemeen bestuur in de vergadering van 6 december 2017. De 

bestuursrapportage sturen we u ter informatie op. Op de kaderbrief geven we een  toelichting, zoals 

afgesproken is in de nota verbonden partijen.  

2e Bestuursrapportage 2017 

Met de bestuursrapportages geven we gedurende  het jaar inzicht in afwijkingen op onze  

vastgestelde begroting. Hieraan voegen we een nieuwsbrief toe zodat de lezers van de 

bestuursrapportage niet alleen financieel geïnformeerd worden maar ook op de inhoudelijke 

thema’s.  
Over het algemeen constateren we dat er de afgelopen periode weer mooie resultaten bereikt zijn 

op onderwerpen als de 380 kV en het Sectorplan West-Brabant. Tegelijkertijd constateren we dat het 

inrichten van de nieuwe samenwerkingsagenda en de doorontwikkeling van de organisatie tot gevolg 

hebben dat niet alle opgaven uit de beleidsinhoudelijke programma’s worden gerealiseerd. 

Wij verwachten dat er met de aanstelling van de nieuwe directeur-secretaris en de Economic Board 

West-Brabant in het vierde kwartaal 2017 op korte termijn een concrete uitwerking komt van Samen 

sterk voor Werk In West-Brabant. Hierbij hoort ook de inrichting van een flexibele 

netwerkorganisatie die deze ambitie in samenwerking met de Triple Helix-partners en deelnemende 

gemeenten ondersteunt. Dit betekent dat er medio 2018 ook een herziene begroting 2018 wordt 

gepresenteerd, die recht doet aan de wijzigingen op zowel de inhoud als de organisatie. 

 

Kaderbrief 2019 

In de kaderbrief staan onze kaders voor de begroting 2019. Wij geven hierin aan op welke wijze wij 

invulling geven aan de door u toegezonden richtlijnen 2019. Op deze manier hebben gemeenten 

meer grip op de verbonden partijen en is de begrotingsbehandeling van de verbonden partij 

eenvoudiger.  
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In deze kaderbrief leest u eerst meer over de financiele richtlijnen die we bij het opstellen van de 

begroting 2019 hanteren. Vervolgens nemen we u mee in de manier waarop we met uw inhoudelijke 

richtlijnen omgaan. In de bijlage vindt u een overzicht met alle richtlijnen die wij hebben ontvangen 

van de verschillende gemeenten. 

Financiële richtlijnen 

Algemene richtlijnen 

Op financieel gebied heeft u verschillende algemene richtlijnen opgesteld: 

 een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting,  

 een begroting opgesteld op basis van ongewijzigd beleid,  

 een begroting die voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV),  

 een eventueel positief resultaat dient terug te vloeien naar de deelnemers,  

 er wordt aandacht geschonken aan risicomanagement in de daartoe bestemde paragraaf. 

Deze richtlijnen zijn niet nieuw voor ons, de begroting werd voorgaande jaren ook al onder deze 

condities opgesteld en we zullen ook dit jaar deze richtlijnen aanhouden.   

 

Loonontwikkeling 

De door u gegeven richtlijnen zijn duidelijk en we nemen deze over in de begroting 2019. In uw 

richtlijnen staat dat de loonontwikkeling conform de geldende CAO mag worden toegepast. En voor 

de meerjarige ontwikkeling dient rekening gehouden te worden met werkelijke periodieken. 

Aangezien er nog geen CAO voor het jaar 2019 bekend is gaan we, naast de reguliere periodieken, 

voorlopig uit van een indexering van 1,5%. 

 

Prijsindexcijfer 

Het prijsindexcijfer is gebaseerd op de prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculair 2017 en komt 

uit op 1,6% voor 2019 (1,8% voor 2020, 1,9% voor 2021 en 1,9% voor 2022).  

Voor de begroting van KCV (Kleinschalig Collectief Vervoer) wijken we af van dit prijsindexcijfer.  

Hiervoor steunen we op de branchespecifieke NEA-index. Deze geeft input voor de ontwikkeling  van 

de kostprijs van het vervoer. Dit bepaalt samen met het werkelijk gebruik van het vervoer en de 

klantbijdrage de hoogte van de rekening voor gemeenten en provincie. De ontwikkeling van het 

vervoersvolume is de variabele waarop gestuurd kan worden door gemeenten en provincie.  

 

Beleidsinhoudelijke richtlijnen 

Naast financiële richtlijnen hebben we verschillende beleidsinhoudelijke richtlijnen meegekregen. De 

meeste gemeenten hebben drie richtlijnen meegegeven, waarvan de eerste twee richtlijnen bekend  

zijn voor ons.  

 sinds 2016 geven wij inzicht in het uitvoeringsprogramma en het O&O-fonds bij de  

2e bestuursrapportage, 

 voor het aanbrengen van focus zijn we reeds in 2017 gestart met de doorontwikkeling van 

RWB, 
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 Wij zullen in de begroting 2019 op hoofdlijnen inzicht geven in het herijkte takenpakket van 

RWB en de kosten daarvan. In de ontwerpbegroting moeten we ons noodgedwongen 

beperken tot een beschrijving van de rollen die de ondersteunende organisatie met oog op 

de core businesstaken gaat vervullen. Waar mogelijk geven we inzicht in concrete taken. Feit 

is dat er ruimte moet zijn om de economische ambities zoals geformuleerd door de Economic 

Board West-Brabant te vertalen. In de planning staat dat we het advies van de Economic 

Board in het tweede kwartaal ter consultatie voorleggen aan de aangesloten gemeenten. Pas 

daarna kunnen we echt een uitvoeringsprogramma maken. Als dit financiële gevolgen heeft, 

zullen we die in het najaar van 2018 met een ontwerpwijziging van de begroting 2019 in 

procedure brengen.  

Verder bestaat er pas in het tweede kwartaal van 2018 inzicht in eventuele andere taken die 

gemeenten, de nieuwe colleges, bij RWB wensen te beleggen. Ook hier geldt dat we de 

uitkomsten van dit traject pas in het najaar, eventueel via een wijziging, in de begroting 2019 

kunnen vertalen.   

REWIN is eveneens deels afhankelijk van de te formuleren economische ambities. Uiteraard 

zal ook zij een, eventueel nog bij te stellen,  begroting 2019 met jaarplan aanbieden. 

Daarnaast verantwoordt REWIN via haar eigen jaarverslag.  

Een enkele gemeente heeft nog een extra richtlijn meegegeven. Zo vraagt Etten-Leur om extra 

inzicht in wat Rewin voor het extra beschikbare geld in 2017 en 2018 heeft gerealiseerd.  De 

gemeente Breda  vraagt om de verantwoording van de prestatieafspraken die de gemeenten met 

Rewin gemaakt hebben op te nemen in de bestuursrapportages. Wij nemen voor deze richtlijnen  

contact op met Rewin en verzoeken hen het gevraagde inzicht te geven.  

Daarnaast vraagt de gemeente Breda om de gevolgen van de doorontwikkeling voor de ambtelijke 

organisatie in beeld te brengen. We werken volop aan het proces van de doorontwikkeling en zullen 

dit inzicht geven voor zover mogelijk is. 

De gemeente Woensdrecht vraagt ons een meerjarenbeleidsplan op te stellen en dit uiterlijk 1 mei 

2018 aan de raad kenbaar te maken. Gezien de gemeenteraadsverkiezingen dit voorjaar stellen we 

voor om vanaf volgend jaar met deze richtlijn aan de slag te gaan.  

 

Tot slot  

We rekenen erop dat we met deze kaderbrief een bijdrage hebben geleverd aan een transparante en 

voorspoedige begrotingsbehandeling. Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan 

gerust contact op met secretaris Erik Kiers via (076) 502 72 01 of erik.kiers@west-brabant.eu. 

 

Met vriendelijke groet,  

namens het dagelijks bestuur 

 

Erik Kiers  

directeur-secretaris 

mailto:erik.kiers@west-brabant.eu

