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Beste raadsleden,

Het algemeen bestuur van Regio West-Brabant nam op 3 juli besluiten over een aantal P&C-stukken.
Ik stel u daarvan graag op de hoogte.

Jaarrekening 2018 en begroting 2020
Het algemeen bestuur besloot:
1. Kennis te nemen van de goedkeurende accountantsverklaring en de jaarrekening 2018 vast te 

stellen;

2. In te stemmen met de op 15 april in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming van 
C 530.000,- van het resultaat 2018;

3. In te stemmen met het naar rato van inwoneraantallen uitkeren van het resterende resultaat 
van C 121.000,- aan de deelnemende gemeenten;

4. De op 8 mei (gecorrigeerde) ontwerpbegroting) als definitieve begroting 2020 vast te stellen;
5. De door het strategisch beraad voorgestelde reactie op de zienswijzen over de P&C-stukken vast 

te stellen;

6. De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 in te dienen bij de Gedeputeerde Staten van de 
provincies Noord-Brabant en Zeeland.

De goedkeurende accountantsverklaring gaat hierbij als bijlage 1.

Zienswijzen

In bijlage 2 vindt u het totaaloverzicht met de ingebrachte zienswijzen op onder andere de 
resultaatvoorstellen 2018 en de begroting 2020 en de reactie van het algemeen bestuur hierop.
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Eerste bestuursrapportage 2019
Het algemeen bestuur stelde de le bestuursrapportage 2019 en de le begrotingswijziging 2019 vast.

Tot slot
De jaarrekening 2018 en de begroting 2020 zijn inmiddels ingediend bij Gedeputeerde Staten. 
Binnenkort keren we aan de deelnemende gemeenten C 121.000,- uit. In bijlage 3 ziet u om welke 
bedragen het gaat. Daarnaast wordt in het derde kwartaal dit jaar het saldo Flex West-Brabant 2018 
aan de betreffende organisaties uitbetaald.

De vastgestelde jaarstukken, de begroting en de eerste bestuursrapportage zijn te vinden op onze 
website.

Met vriendelijke groet, 
namens het strategisch beraad

directeur-secretaris


