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1. Inleiding 
 
Wij bieden u de tweede bestuursrapportage van 2017 aan van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. Deze gaat over de uitvoering van de 
programmabegroting 2017 in de eerste 8 maanden van het jaar. Wij rapporteren, zoals u heeft gevraagd,  slechts op afwijkingen.  Per programma worden 
de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting beschreven. In hoofdstuk 2 behandelen we de bedrijfsvoeringsbudgetten, 
in hoofdstuk 3 de strategische samenwerkingsprogramma’s en in hoofdstuk 4 de uitvoeringsgerichte samenwerkingsprogramma’s. 
 
Met deze bestuursrapportage wordt u als college geïnformeerd over de financiële voortgang. In de meegestuurde nieuwsbrief leest u over de inhoudelijke 
voortgang en resultaten van de afgelopen maanden. Wij vragen u deze informatie ook te delen met uw gemeenteraad, zodat ook uw raadsleden betrokken 
blijven bij de bestuurlijke West-Brabantse ontwikkelingen. 
 
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 dit jaar er 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. 
 
Het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant, 
 
De voorzitter    De directeur-secretaris 
 
 
 
 
Paul Depla    Erik Kiers  
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2. Bedrijfsvoering 
 

2.1 Verloop resultaatbestemming 2016 

Bij vaststelling van de jaarrekening 2016 zijn diverse resultaatbestemmingsvoorstellen akkoord bevonden. Een paar van deze voorstellen hingen samen met 
de doorontwikkeling  van RWB en betroffen de periode 2017-2018. Voor twee van deze voorstellen ( € 7.000 voor indeling in HR21 door Buitenhek en 
Leeuwendaal en € 20.000 voor extra scholing personeel) geldt dat hier nog geen kosten voor gemaakt zijn, en dat uitgaven  voor dit jaar ook niet voorzien 
worden. Voor een aantal andere posten zijn al wel uitgaven geboekt, maar is eveneens een doorloop naar 2018 aan de orde.  Pro forma  zullen we bij de 
resultaatbestemming 2017 vragen om deze bedragen over te hevelen naar boekjaar 2018.  

2.2 Bedrijfsvoeringskosten en personeelslasten 
Voor de bedrijfsvoeringskosten zijn geen afwijkingen te melden.  
Bij de personeelslasten hebben we daar wel mee te maken, denk hierbij aan de doorrekening van de nieuwe CAO, de aanstelling van een nieuwe directeur, 
een paar vacatures en een paar langdurig zieke medewerkers.  
 
De doorrekening van de CAO kost RWB zo’n € 10.000 extra, hierbij is ook rekening gehouden met een kostenstijging van de diverse detacheringen vanuit 
gemeenten. Daarnaast brengt het IKB nog een extra sociale last met zich mee van zo’n € 24.000.  
 
De ontstane vacatures worden tot meer duidelijk is over de doorontwikkeling, tijdelijk ingevuld. Uitzondering is de vacature die door pensionering van de 
vorige directeur is ontstaan. Daar waar mogelijk zijn vacante functies in onderdelen uitgesplitst en binnen de organisatie bij verschillende medewerkers 
belegd. Kritisch is gekeken naar de benodigde (tijdelijke) urenuitbreiding van contracten en het vereiste functieniveau. Ingeval van langdurige ziekte is 
hetzelfde gehandeld. Door zeer kritisch om te gaan met de inzet en kosten van personeel hebben we  geld weten te besparen. Dit geld wordt gebruikt om 
de extra lasten te dekken rondom het waarnemerschap van de vacante functie van directeur. 
De doorontwikkeling vraagt dit jaar extra inzet van de medewerkers. Hierdoor hebben sommige medewerkers  minder tijd besteed aan de inhoudelijke 
thema’s en hierdoor zal  in enkele gevallen werkbudget overblijven. Dit is een incidentele afwijking.  
We verwachten dat we met deze vrijval in de werkbudgetten de extra personeelslasten kunnen dekken. Uit praktische overweging stellen we daarom voor u 
geen extra bijdrage te vragen voor de CAO- en IKB-ontwikkeling. We proberen dit zoveel  mogelijk binnen onze eigen begroting op te vangen.  
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3. Strategische samenwerking 
De belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan in dit hoofdstuk per programma beschreven. Voor alle programma’s geldt dat 
de boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus en de verplichtingen zover als mogelijk.  

3.1 Algemeen  
 

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? 
Nee, we stellen voor dit programma geen begrotingswijziging voor. De begrotingswijziging die eerder gemaakt is heeft betrekking 
op de resultaatbestemming van de jaarrekening 2016. Dit betrof in totaal een bedrag van € 574.000, te zien aan de mutatie 
reserves aan de batenkant. Aan de lastenkant zijn de bedragen versplinterd geboekt over de verschillende programma’s. Tevens 
staat er nog een bedrag van € 142.000 op de post bedrijfsvoering, betreffende  de resultaatbestemming 2016.  
 
Tussen de deelprogramma’s vinden verschuivingen plaats door andere besteding van de interne uren dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door 
de doorontwikkeling, dit kost de organisatie veel tijd en deze tijd kan niet besteed worden aan inhoudelijke dossiers. De accentverschuiving naar de core 
business-taken zal in de toekomst zorgen voor een toename op uren voor Bovenregionaal overleg en minder uren voor mobiliteit in het algemeen.  
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Programma Algemeen 
bedragen x € 1.000 2017 2017 2017 2017 2017

Lasten
Primitieve 
begroting 

Vastgestelde 
begr.wijz

Begr.wijz 2e 
berap

Begroting  na 
wijz

Boekingen+       
Verplichtingen

Strategische Agenda 569                        75                          -                         644                        534                        
Bovenregionaal overleg 59                          -                         -                         59                          30                          
Lobby & Communicatie 215                        -                         -                         215                        170                        
Bestuurli jk & Ambtelijk overleg 267                        -                         -                         267                        168                        
Financieel en overig management 77                          178                        -                         255                        237                        
Saldo programma voor resultaatbestemming 1.187                    253                        -                         1.440                    1.141                    
Mutaties reserves -                         -                         -                         
Saldo programma na resultaatbestemming 1.187                    253                        -                         1.440                    1.141                    

Baten

Strategische Agenda 569                        -                         -                         569                        571                        
Bovenregionaal overleg 59                          -                         -                         59                          41                          
Lobby & Communicatie 215                        -                         -                         215                        235                        
Bestuurli jk & Ambtelijk overleg 267                        -                         -                         267                        273                        
Financieel en overig management 77                          -                         -                         77                          77                          
Saldo programma voor resultaatbestemming 1.187                    -                         -                         1.187                    1.197                    
Mutaties reserves (resultaatbestemming '16) -                         574                        -                         574                        574                        
  1.187                    574                        -                         1.761                    1.771                    
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3.1.1 Stand van zaken O&O fonds 
We zijn dit jaar met het O&O fonds met een schone lei begonnen. Het restantsaldo van vorig jaar is uitbetaald aan de gemeenten waardoor de jaarlijks 
gemeentelijke bijdragen het startbedrag is. Inmiddels zijn twee voorstellen door het dagelijks bestuur goedgekeurd die ten laste worden gebracht van het 
O&O fonds  (bijgewerkt tot en met oktober 2017). In de db-vergadering van 23 november worden nog voorstellen ingediend. Aan de hand van de uitkomst 
hiervan zal deze tekst nog aangepast worden ter voorbereiding op de ab-vergadering.  
 
 

 
 
 

3.2 Economie      
 
Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? 
Bij de eerste bestuursrapportage hebben we een begrotingswijziging voorgesteld in verband met een provinciale subsidie voor het 
Uitvoeringsprogramma  en de garantstelling van het Sectorplan. We hebben toen een inschatting gemaakt die nu te laag blijkt te 
zijn, daarom stellen we op het deelprogramma Excellente arbeidsmarkt een begrotingswijziging voor à € 700.000. Dit heeft 
financieel geen consequentie voor de gemeenten, de lasten worden gedekt door subsidiegelden.  
Arbeid is meer en meer een bepalende factor voor het economisch functioneren van 
onze regio. Daarbij is duidelijk dat essentiële sectoren het lastig hebben en nog 
lastiger zullen krijgen om voldoende geschikt personeel te vinden. Gedragen door het Portefeuillehoudersoverleg Arbeidsmarktbeleid heeft West-Brabant in 
dit kader reeds een aantal acties lopen (bv Sectorplan West-Brabant en rpA uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt aan morgen), waarvan het zaak is 
deze continuïteit te geven, te verbreden en te voorzien van de benodigde coördinatiecapaciteit.  
Om hierop in de praktijk voldoende resultaten te boeken, is dringende behoefte aan extra ambtelijke capaciteit. Concreet gaat het om een Coördinator 
Human Capital voor de periode van 1 jaar. De middelen hiervoor (maximaal € 95.000,-) kunnen ten laste worden gebracht van vergoedingen die RWB heeft 
ontvangen voor de uitvoering van het subsidieprogramma REAP. We stellen dit voor in de AB-vergadering van 6 december, zodat we hier zo spoedig 
mogelijk invulling aan kunnen geven.  

Stand dd 1-1-2017 467.632€     Gemeentelijke bijdragen (€ 0,65 / inwoner)

Besluiten -50.000€      We Are Food 2018 (voorstel DB plus 22-6-2017)
-30.000€      Onderzoek naar quick-wins knelpunten autosnelwegen WB (voorstel DB 21-9-2017)

Vrije bestedingsruimte per 1-10-2017 387.632€     
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Op het deelprogramma Versterking concurrentiekracht is dit jaar hard gewerkt aan diverse projecten, denk hierbij aan Centrumroutes en Fietsroute 
Noordwaard. Voor deze projecten hebben we externe financiering ontvangen en bijdragen van gemeenten. We stellen hiervoor een begrotingswijziging 
voor à € 250.000. 
En tot slot is het project  Ontwikkelen van Bio-bases business cases ECN-TNO-VITO afgerond op deelprogramma Overig. Dit project is deels uit O&O fonds en 
deels met provinciale subsidie betaald, en ook hiervoor voeren we een begrotingswijziging op.  
Uit bijgaand overzicht zou de indruk kunnen ontstaan dat de baten achterblijven op dit programma, dit komt omdat we aan het eind van het jaar nog een 
boeking maken van de vooruitontvangen subsidies die nu nog op de balans staan naar dit programma.  
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Programma Economie
bedragen x € 1.000 2017 2017 2017 2017

Lasten
Primitieve 
begroting 

Vastgestelde 
begr.wijz

Begr.wijz 2e 
berap

Begroting  na 
wijz

Boekingen + 
Verplichtingen

Versterking concurrentiekracht 2.335                    158                       250                       2.743                    2.490                    
Excellente arbeidsmarkt 550                       238                       700                       1.488                    1.222                    
Bereikbare regio 80                         -                        -                        80                         16                         
Attractief vestigingsklimaat 125                       -                        -                        125                       103                       
Overig 103                       -                        75                         178                       153                       
Saldo programma voor resultaatbestemming 3.193                    396                       1.025                    4.614                    3.983                    
Mutaties reserves -                        -                        -                        -                        -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 3.193                    396                       1.025                    4.614                    3.983                    

Baten

Versterking concurrentiekracht 2.335                    -                        250                       2.585                    2.357                    
Excellente arbeidsmarkt 550                       238                       700                       1.488                    1.043                    
Bereikbare regio 80                         -                        -                        80                         80                         
Attractief vestigingsklimaat 125                       -                        -                        125                       125                       
Overig 103                       -                        75                         178                       196                       
Saldo programma voor resultaatbestemming 3.193                    238                       1.025                    4.456                    3.802                    
Mutaties reserves -                        -                        -                        -                        -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 3.193                    238                       1.025                    4.456                    3.802                    
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3.3 Ecologie 
 

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? 
We zien dat er minder uren besteed worden aan de thema’s ruimtelijke kwaliteit en afval. Simpelweg omdat hier minder vraag 
naar is. Daarentegen kost het thema energie meer tijd, vandaar dat er een verschuiving plaatsvindt tussen de deelprogramma’s 
binnen dit programma. De begrotingswijziging die voorgesteld wordt à € 30.000 is voor de extra werkzaamheden die uitgevoerd 
worden om te komen tot een energiestrategie. Hiervoor stonden nog middelen op de balans en een deel is betaald door de 
Provincie Noord-Brabant. 
We ramen € 10.000 extra bij deelprogramma Een afvalloze samenleving, dit is voor de kosten dit gemaakt zijn voor Circus Circulair. Hier is reeds in 2015 
door het dagelijks bestuur een bijdrage uit het O&O fonds van € 10.000 voor beschikbaar gesteld.  
Een paar jaar op rij hebben we van de VNG middelen ontvangen voor ondersteuning regionale allianties. Dit jaar hebben we de laatste tranche ontvangen 
en verwachten we het totale (restant)budget op te maken. Vandaar dat we een wijziging voorstellen van € 130.000.  
 

 

Programma Ecologie
bedragen x € 1.000 2017 2017 2017 2017

Lasten
Primitieve 
begroting 

Vastgestelde 
begr.wijz

Begr.wijz 2e 
berap

Begroting  na 
wijz

Boekingen + 
Verplichtingen

Ruimtelijke kwaliteit 63                         -                        -                        63                         24                         
Energietransitie 243                       37                         30                         310                       185                       
Een afvalloze samenleving 64                         -                        10                         74                         40                         
Overig 29                         -                        130                       159                       77                         
Saldo programma voor resultaatbestemming 399                       37                         170                       606                       327                       
Mutaties reserves -                        -                        -                        -                        -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 399                       37                         170                       606                       327                       

Baten

Ruimtelijke kwaliteit 63                         -                        -                        63                         63                         
Energietransitie 243                       -                        30                         273                       273                       
Een afvalloze samenleving 64                         -                        10                         74                         79                         
Overig 29                         -                        130                       159                       29                         
Saldo programma voor resultaatbestemming 399                       -                        170                       569                       444                       
Mutaties reserves -                        37                         -                        37                         -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 399                       37                         170                       606                       444                       
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3.4 Leefbaarheid  

  
Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? 
Hoewel de uren achterblijven op dit programma vanwege minder gevraagde inzet op wonen en duurzaam bouwen, worden hier 
toch 2 wijzigingen voorgesteld. De eerste wijziging à € 33.000 betreft het project handhaving huisvesting arbeidsmigranten. Vorig 
jaar hebben we bijdragen ontvangen van de gemeenten voor dit project. De kosten lopen door in dit jaar, tot een bedrag van € 
33.000.  
Op het deelprogramma Gezond en wel ramen we een bedrag bij à € 20.938. Dit bestaat uit 2 bijdragen aan het Care Innovation Center 
die gedekt worden uit het O&O fonds. 
 

 
 

  

Programma Leefbaarheid
bedragen x € 1.000 2017 2017 2017 2017

Lasten
Primitieve 
begroting 

Vastgestelde 
begr.wijz

Begr.wijz 2e 
berap

Begroting  na 
wijz

Boekingen + 
Verplichtingen

Het huis van de (nabije) toekomst 319                       -                        33                         352                       144                       
Het is (niet persé) om de hoek 69                         -                        -                        69                         19                         
Gezond en wel (in een innovatieve regio) 95                         -                        21                         116                       68                         
Overig 5                            -                        -                        5                            2                            
Saldo programma voor resultaatbestemming 488                       -                        54                         542                       234                       
Mutaties reserves -                        -                        -                        -                        -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 488                       -                        54                         542                       234                       

Baten

Het huis van de (nabije) toekomst 319                       -                        33                         352                       378                       
Het is (niet persé) om de hoek 69                         -                        -                        69                         71                         
Gezond en wel (in een innovatieve regio) 95                         -                        21                         116                       111                       
Overig 5                            -                        -                        5                            5                            
Saldo programma voor resultaatbestemming 488                       -                        54                         542                       565                       
Mutaties reserves -                        -                        -                        -                        -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 488                       -                        54                         542                       565                       
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4. Uitvoeringsgerichte samenwerking 
De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle 
programma’s geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus.  

4.1 Kleinschalig Collectief Vervoer  
 
Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? 
Periodiek wordt door KCV beoordeeld of de ontwikkeling van het vervoersvolume per gemeente in de pas loopt met de begroting. Over 
afwijkingen worden gemeenten ieder kwartaal geïnformeerd. De vervoerskosten liggen dit jaar hoger dan begroot, dit komt doordat in 
de begroting 2017 gerekend is met een afname van het vervoer met 3%. In werkelijkheid zien we dat het aantal deeltaxiritten stijgt. Dit kan het gevolg zijn 
van het economisch herstel, de vergrijzing, of verband houden met de nieuwe betalingssystematiek (hetzelfde instap- en kilometertarief als de bus) dat 
sinds 2016 geldt.  
We stellen een begrotingswijziging voor van € 900.000. De hogere vervoerskosten worden doorberekend aan gemeenten en provincie. 
In de kolom boekingen + verplichtingen zijn de verwachte vervoerskosten en te ontvangen bijdragen  voor het gehele jaar opgenomen.  
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4.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant   

 
Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? 
De inhuur via Flex West-Brabant blijft waarschijnlijk op het niveau van de omzet over 2016, circa 40 miljoen. Dat betekent ook dat de te 
verwachten fee-opbrengst de kosten ruimschoots overstijgen. In de begroting is opgenomen dat wij de kosten voor de applicatie Nétive 
doorbelasten aan de gemeenten. Vanwege de te verwachten fee-opbrengsten belasten wij deze kosten ook dit kalenderjaar niet door aan 
de gemeenten. Bijkomend voordeel is dat wij daarmee eventueel af te dragen vennootschapsbelasting beperken. 
In 2017 hebben de gemeenten Oisterwijk, Dongen en Goirle, alsmede de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief besloten om aan te sluiten bij 
het Mobiliteitscentrum. 
Omstreeks de jaarwisseling zal de gunning plaatsvinden voor het arbeidsmarktplatform voor ww.werkeninwestbrabant.nl. Uiteraard bestaat de 
mogelijkheid dat wij de opdracht aan een andere leverancier gegund wordt dan de huidige leverancier. Indien dat het geval is ontstaan er eenmalige 

Kleinschalig Collectief Vervoer
bedragen x € 1.000 2017 2017 2017 2017

Lasten
Primitieve 
begroting 

Vastgestelde 
begr.wijz

Begr.wijz 2e 
berap

Begroting  na 
wijz

Boekingen + 
Verplichtingen

Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB 10.069                 -                        900                       10.969                 10.741                 
Kostenbeheersing 18                         -                        -                        18                         6                            
Alternatieve mobiliteitsoplossingen 678                       -                        -                        678                       529                       
Samenwerking 37                         -                        -                        37                         31                         
Saldo programma voor resultaatbestemming 10.802                 -                        900                       11.702                 11.306                 
Mutaties reserves -                        -                        -                        -                        -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 10.802                 -                        900                       11.702                 11.306                 

Baten

Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB 10.069                 -                        900                       10.969                 10.929                 
Kostenbeheersing 18                         -                        -                        18                         13                         
Alternatieve mobiliteitsoplossingen 653                       -                        -                        653                       639                       
Samenwerking 37                         -                        -                        37                         23                         
Saldo programma voor resultaatbestemming 10.777                 -                        900                       11.677                 11.604                 
Mutaties reserves 25                         -                        -                        25                         -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 10.802                 -                        900                       11.702                 11.604                 
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implementatiekosten. Indien die situatie zich voordoet trachten wij deze kosten te bestrijden uit eenmalige meevallers, waaronder het resultaat bij de 
vaststelling van de jaarstukken 2017. 
Voor het project PUMA’s is in de begroting uitgegaan van 10 medewerkers, gedurende het jaar zijn gemiddeld 8 medewerkers actief geweest als PUMA. 
Vandaar dat zowel de lasten als baten achterblijven op de begroting. Ook voor dit project zijn we mogelijk vennootschapsbelastingplichtig, vandaar dat we 
uit voorzichtigheidsprincipe uitgaan van een last. Met onze fiscaal adviseur zijn we nog bezig om hier meer duidelijkheid in te krijgen. 
 

 
  

Mobiliteitscentrum West-Brabant
bedragen x € 1.000 2017 2017 2017 2017

Lasten
Primitieve 
begroting 

Vastgestelde 
begr.wijz

Begr.wijz 2e 
berap

Begroting  na 
wijz

Boekingen + 
Verplichtingen

Algemeen 272                       21                          -                        293                       259                       
Academie 140                       -                        -                        140                       103                       
Mobiliteit 306                       -                        -                        306                       292                       
Flex West-Brabant 670                       -                        500                       1.170                    584                       
te betalen VPB -                        -                        77                          77                          77                          
PUMA's -                        482                       -                        482                       244                       
te betalen VPB -                        -                        11                          11                          11                          
Saldo programma voor resultaatbestemming 1.388                    503                       588                       2.478                    1.570                    
Mutaties reserves -                        -                        -                        -                        -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 1.388                    503                       588                       2.478                    1.570                    

Baten

Algemeen 365                       -                        -                        365                       371                       
Academie 110                       -                        -                        110                       84                          
Mobiliteit 243                       -                        -                        243                       187                       
Flex West-Brabant 670                       -                        577                       1.247                    544                       
PUMA's -                        482                       11                          493                       274                       
Saldo programma voor resultaatbestemming 1.388                    482                       588                       2.457                    1.460                    
Mutaties reserves -                        -                        -                        -                        -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 1.388                    482                       588                       2.457                    1.460                    
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4.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking 
 
Zijn er (financiële) afwijkingen te melden? 
We stellen een begrotingswijziging voor à € 5.000 voor het project Zonder Boer geen Voer omdat dit project niet in de primitieve begroting is opgenomen. 
Dit project betreft een tentoonstelling die de lokale boerengeschiedenis en het lokale archeologische en historische onderzoek meer bekendheid geven. De 
bijdragen die we hier van de gemeenten voor hebben ontvangen, samen met de bijdragen van externe partijen dekken de lasten. In dit jaar gaat het om 
zo’n  € 5.000. Het project loopt tot en met 2018. 
Deelprogramma Gebiedsgericht aanpak (GGA) vraagt dit jaar meer inzet van RWB. Vanwege de veranderde rol van gga-coördinator en de versoberde 
dekking vanuit de Provincie Noord-Brabant hiervoor kost dit ons meer inzet. We zien een toename in OV-overleg en verkeersveiligheid en een intensivering 
in deze overlegstructuren met de Provincie.  
 

 
 
 
 

Uitvoeringsgerichte samenwerking
bedragen x € 1.000 2017 2017 2017 2017

Lasten
Primitieve 
begroting 

Vastgestelde 
begr.wijz

Begr.wijz 2e 
berap

Begroting  na 
wijz

Boekingen + 
Verplichtingen

Regioarcheologie en cultuurhistorie 184                       -                        5                            189                       144                       
GGA 177                       -                        -                        177                       133                       
Routebureau WB 167                       -                        -                        167                       120                       
Saldo programma voor resultaatbestemming 528                       -                        5                            533                       397                       
Mutaties reserves -                        -                        -                        -                        -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 528                       -                        5                            533                       397                       

Baten

Regioarcheologie en cultuurhistorie 184                       -                        5                            189                       111                       
GGA 177                       -                        -                        177                       177                       
Routebureau WB 167                       -                        -                        167                       151                       
Saldo programma voor resultaatbestemming 528                       -                        5                            533                       438                       
Mutaties reserves -                        -                        -                        -                        -                        
Saldo programma na resultaatbestemming 528                       -                        5                            533                       438                       
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Bijlage 1 O & O Fonds 
Hieronder krijgt u het compleet overzicht van alle mutaties binnen het O&O fonds dit jaar. Op 1 januari 2017 was de stand van het O&O fonds op de balans 
€ 870.991. Na besluitvorming over de jaarstukken op 5 juli 2017 is € 373.842 uitbetaald aan de gemeenten. Dit is volgens de afspraak dat niet bestede 
middelen uit het voorgaande jaar terugvloeien naar de deelnemers. Op basis van eerder genomen besluiten ligt er nog een verplichting van € 154.645 op 
het O&O fonds. Dit jaar zijn twee voorstellen door het dagelijks bestuur goedgekeurd ten laste van het O&O fonds, voor een bedrag van € 80.000.  
Het overzicht is bijgewerkt tot en met de besluitvorming uit het DB van oktober 2017. In de db-vergadering van 23 november worden nog voorstellen 
ingediend . Aan de hand van de uitkomst hiervan zal deze tekst nog aangepast worden ter voorbereiding op de AB-vergadering. 

 

Stand dd 1-1-2017 870.991€               
-373.842€             Uit te betalen aan gemeenten juli  2017 
467.632€               Bijdragen gemeenten begroting 2017

Onttrekkingen: -37.500€                ECN + TNO Vestigingsplannen 2015 (2e 50%)
-8.438€                  Cross Care project 2015 (3e termijn)

-10.000€                Challenge incl de Circular Night 2015
-18.500€                Vervolgonderzoek Maintenance Valley 2016
-25.000€                De Uitvindfabriek 2016 (1e 50%)

-188.066€              Garantstell ing Sectorplan RWB 2015
-17.500€                Programma Logistiek 2016 (2e 50%)
-12.500€                Care Innovation Center West-Brabant 2016 (2e 50%)
-25.000€                De Uitvindfabriek 2016 (2e 50%)

-342.504€              

Saldo dd 1-10-2017 528.487€               
Reeds beschikt: -29.934€                Garantstell ing Sectorplan RWB 2015

-11.249€                Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018)
-10.000€                Wielerplan 2015
-25.000€                knooppunt Hooipolder 2015
-50.000€                Regiobranding 2015

-3.462€                  Vervolgonderzoek Maintenance Valley 2016
-25.000€                Project Center of Excellence Imagineering (Breda) 2016 (2e 50%)
-50.000€                We Are Food 2018
-30.000€                Onderzoek naar quick-wins knelpunten autosnelwegen WB 2017

-234.645€              

VRIJE BESTEDINGSRUIMTE 387.632€               
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