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MOTIE 

Begrotingen Gemeenschappelijke Regelingen 

8 juli 2020 

De raad van de gemeente(Rucphen, in vergadering bijeen op 8 juli 2020; 
behandelend agendapunt t Kadernota 2021; 

overwegende: 
• dat de kostenontwikkeling als gevolg van deelname in gemeenschappelijke regelingen de 

komende jaren fors toeneemt; 
• dat deze toename onevenredig zwaar drukt op de gemeentelijke begroting; 
• dat hierdoor toekomstige ontwikkelingen en bestuurlijke ambities niet of slechts in beperkte 

mate uitgevoerd kunnen worden; 

is van mening: 
• dat ook de gemeenschappelijke regelingen een verantwoording hebben de kostenontwikkeling 

te reduceren; 
• dat bij het opstellen van de richtlijnen voor de begrotingen 2022 rekening gehouden dient te 

worden met de financiële situatie van de betrokken gemeenten en de uitgaven van de 
verschillende regelingen neerwaarts moet worden bijgesteld; 

• dat deze ontwerprichtlijnen regionaal moeten worden afgestemd; 

draagt het college op: 

• gelet op de inhoud van de brief van gemeenteraad van Etten-Leur d.d. 19 mei 2020 inzake 
de begrotingen gemeenschappelijke regelingen, uitvoering te geven aan de onderdelen 
"Richtlijnen voor de begrotingen 2022" en "Samenwerking tussen colleges van B&W en 
samenwerking tussen gemeenteraden" uit deze brief. In gezamenlijkheid kun je als 
gemeente namelijk meer grip krijgen op en sturing geven aan de gemeenschappelijke 
regelingen. 

• in aanvulling hierop worden, gelet op de bijzonder lastige financiële situatie waarin de 
aangesloten gemeenten zich nu bevinden, de dagelijkse besturen van de verbonden 
partijen opgeroepen om in 2021 niet meer uit te geven van de in de begrotingen 2021 
opgenomen middelen dan hoogst noodzakelijk is. 

• bij de voorbereiding van het opstellen van de richtlijnen voor de begrotingen voor 2022 en 
verder van de verschillende gemeenschappelijke regelingen uitgaan van een concrete, 
realistische en substantiële verlaging van de Rucphense bijdrage en 

• deze motie via de griffie toe te sturen naar alle gemeenteraden in de regio West Brabant. 
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