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Aan de Raad,

In de nota Verbonden partijen: zes kaderstellende spelregels' hebben de raden van de 17 West- 
Brabantse gemeenten de regels vastgesteld die gelden voor verbonden partijen. Spelregel 4 geeft 
aan dat de gemeenschappelijke regelingen uiterlijk 1 februari op hoofdlijnen de kaders voor hun 
begroting aan de gemeenteraden kenbaar maken. Zij gebruiken de beleidsmatige en financiële 
richtlijnen van de raden hiervoor als input. Deze raadsmededeling informeert u hoe de richtlijnen 
zich verhouden tot de begrotingskaders. De kaderbrieven en toetsingskaders per verbonden partij 
zijn als bijlagen bijgevoegd.

De kaderbrieven (of kadernota's) van de gemeenschappelijke regelingen zijn een opmaat voor de 
begrotingen. De kaderbrieven bevatten de belangrijkste opgaven voor het komend jaar en de 
richtlijnen moeten erin verwerkt zijn.
De gemeente Steenbergen neemt deel aan de volgende gemeenschappelijke regelingen:

Gemeenschappelijke regeling Deelnemende
gemeenten

Vestigingsplaats Gemeentelijke 
bijdrage 2019

Veiligheidsregio Midden- en West- 
Brabant 24 Tilburg C 1.270.000
Werkvoorzieningschap West 
Noord-Brabant 9 Roosendaal c 425.000
Gemeentelijke Gezondheidsdienst 
West-Brabant 16 Breda e 474.000
Regionale Ambulancevoorziening 
Brabant Midden-West 45 Tilburg nihil
Regio West-Brabant 17 Etten-Leur C 542.000
Omgevingsdienst Midden- en 
West-Brabant 24 Tilburg C 559.000
West-Brabants Archief 24 Bergen op Zoom C 130.000
Regionaal Bureau Leerplicht 17 Breda C 12.000
Intergemeentelijke Sociale Dienst 3 Bergen op Zoom C 1.253.000

Van alle bovengenoemde gemeenschappelijke regelingen is een kaderbrief ontvangen.
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Alle gemeenschappelijke regelingen hebben de kaderbrief tijdig of met een kleine vertraging 
ingediend. De kaderbrieven zijn voor besproken en voldoen grotendeels aan de door u vastgestelde 
richtlijnen. Zij vormen daarmee een solide basis voor de later in het jaar op te stellen begrotingen 
2020.

Bij de toetsing zijn enkele zowel financiële als beleidsmatige afwijkingen gesignaleerd.
Financiële afwijkingen
Bij de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, GGD West-Brabant, WVS-groep, Regio West- 
Brabant en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant wijkt de wijze van indexering af. De afwijking 
is toegelicht. Deze ontstaat doordat zaken als de CAO of het recente indexcijfer nog niet zijn 
vastgesteld. Het is realistisch en goed te keuren dat een (geschatte) indexering in de kaderbrief is 
vermeld. Bij opstelling van de begroting 2020 worden de dan bekende cijfers meegenomen.

In het format van de GGD is bij punt 5 te lezen dat abusievelijk het indexeringspercentage van 2,36 
is opgenomen in plaats van 2,47. Er wordt er van uitgegaan dat dit in de begroting 2020 zal worden 
aangepast.

Beleidsmatige afwijkingen
In het regionale format voor de beoordeling van de kaderbrief OMWB wordt een viertal 
beleidsmatige afwijkingen gesignaleerd. Bij de afwijkingen van de richtlijnen 2, 3 en 4 betreft het 
duidelijk keuzes van het bestuur ten aanzien van de mate waarin de beleidsrichtlijn wordt 
uitgevoerd. Richtlijn 5 gaat over het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek. De OMWB 
geeft hierop als toelichting hierover dat het niet aan hen is om zo'n klanttevredenheidsonderzoek uit 
te voeren, omdat zij een dienst uitvoeren namens de deelnemende gemeenten. Zij zouden het 
moeten zijn die zo'n onderzoek uit laten voeren. Als het om de dienstverlening richting de 
gemeente gaat stellen zij zich een gesprek tussen DB en AB voor. Het lijkt beter om hierover, als 
zo'n onderzoek gewenst is, in onderling overleg afspraken te maken over hoe zo'n onderzoek er uit 
moet zien en wie hiertoe het initiatief neemt.

Op basis van de kaderbrieven werken de gemeenschappelijke regelingen hun begroting concreet 
uit. Uitgaande u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,

ļĨP. de Jon
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