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Financiële richtlijnen 
1. Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke 

Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-
sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aanbiedt aan de 
deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door 
de GR dienen in de begroting 2021 van de GR inzichtelijk te 
worden gemaakt. In de begroting 2021 dient een overzicht te 
worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2021 t/m 
2024) per deelnemer. 

2. De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewij-
zigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbrei-
ding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen 
worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Be-
stuur is besloten. 

3. De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit 
Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voor-
geschreven gegevens dienen te worden opgenomen. 
 Met name wordt aandacht gevraagd voor: 
- Overzicht van incidentele lasten en baten per programma; 
- Specificatie van lasten en baten per programma; 
- Opnemen meerjarig investeringsplan in de begroting; 
- Opnemen van (prestatie) indicatoren; 
- Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en 

Vreemd vermogen. 
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1 ten tijde van vergadering algemeen bestuur nog niet vastgesteld door raad  

Bijlage 4 bij brief 2019-346 
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4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR 

kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en 
gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen 
aan het Algemeen Bestuur van de GR. 

5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende 
CAO van de betreffende GR.  
Voor de meerjarig ontwikkeling van de salariskosten dient re-
kening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. 
Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onder-
bouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan 
met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing*. 

6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit 
de septembercirculaire 2019 (of een actuelere circulaire) is de 
basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2021 
inclusief meerjarenraming*. 

7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing is 
aandacht voor de risico’s door deze te kwantificeren, te priori-
teren en de beheersingsmaatregelen te benoemen. 

*   tenzij door het AB van een gemeenschappelijke regeling beslo-
ten is tot een andere wijze van indexering. 
 
Specifieke financiële richtlijn voor de Regio West-Brabant 
Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt 
voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van 
de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten 
begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de 
vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en 
provincie vindt plaats op basis van realisatie. 
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Alphen-Chaam 
 

8.   Het bestuur spant zich in om de begroting 2021 op te stellen 
uitgaande van een verlaging van de gemeentelijke bijdragen 
(t.o.v. 2020) met 5%. In overleg met de deelnemende gemeen-
ten moet worden bekeken op welke wijze deze bezuiniging ge-
realiseerd zou kunnen worden. 

 
 

Het algemeen bestuur ziet gezien de recent  gevoerde takendis-
cussie geen reden om deze richtlijn over te nemen. 
De begroting van RWB bestaat op hoofdlijnen uit vier compo-
nenten:  

- Programmabureau RWB 
- Bijdrage Rewin 
- O&O-fonds  
- Uitvoeringstaken 

De vraag is waar de scenario’s 5/10/15% op van toepassing zijn. 
Waar het de uitvoerende taken (KCV, MBC, archeologie) betreft 
ligt de sturing primair bij de afnemer, de gemeenten hebben hier 
zelf de hand in. Daarnaast gaat de bijdrage Rewin via een meer-
jarige subsidieovereenkomst, waarbij de bijdrage voor de ko-
mende vier jaar is vastgelegd ten behoeve van de uitvoerings-
programma’s. 
 
Scenario’s kunnen worden geformuleerd op het O&O-fonds, 
hetgeen leidt tot minder beschikbare middelen. We zien over de 
afgelopen periode door de steeds sterkere samenwerking tussen 
de triple helix-partijen in de regio een toenemende vraag naar 
onderzoeksbudgetten. Naast een investerings-/co-
financieringsvraag. 
 
Daarnaast kunnen scenario’s worden geformuleerd op het pro-
grammabureau RWB. De kosten bestaan uit een beperkt werk-
budget (bedrijfsvoering/actieprogramma) en grotendeels uit de 
loonsom voor personeel. RWB is een capaciteitsgedreven orga-
nisatie. Het uitvoeringsbudget voor het actieprogramma 



 

     4 
 

Gemeente Inhoud richtlijn Reactie algemeen bestuur 4 december 2019 
(€150.0000) kan worden beperkt of er moet structureel capaci-
teit worden geschrapt. Dit laatste kan echter niet zonder een 
verdergaande takendiscussie ten aanzien het afgesproken kern-
takenpakket  van ruimte, mobiliteit, economie en arbeidsmarkt. 
Daarbij moeten ook de rollen op het gebied van platform, stra-
tegische advisering, belangenbehartiging, lobby en procesregie 
worden herzien. 
 
Waar sprake is van tegenvallers, bijvoorbeeld het gemis aan 
dekking vanaf 2022 door uittreding van Tholen, worden deze nu 
al zoveel mogelijk binnen de exploitatie opgevangen.  

Bergen op Zoom Taakstellend de bijdragen van de gemeenten met 1% te verlagen 
t.o.v. de begroting 2020-2023. 

Zie reactie Alphen-CHaam 

Etten-Leur 
 

8.    Consequenties in beeld te brengen van het verlagen van de 
begroting van de gemeenschappelijke regeling (ten opzichte 
van de begroting GR 2020) met 5, 10 en 15% voor de dienstver-
lening en de bijdrage aan de maatschappelijke effecten zoals 
opgenomen in onze gemeentelijke begroting. 

9.    Binnen een jaar na wijziging van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen moeten bestaande regelingen aangepast zijn aan de 
wetswijziging. 

Zie reactie Alphen-Chaam 
 
 

 
 
 
We houden ons hierbij aan de wettelijke termijnen. 

Geertruidenberg 
 

Een taakstellende bezuiniging van 5% voor 2021 (uitgaande van 
de begroting 2020 van de RWB) 
 

Zie reactie Alphen-Chaam 
 

Oosterhout De GR wordt gevraagd om in beeld te brengen wat de moge-
lijkheden en effecten zijn als de bijdrage van de gemeenten 
met 5% of 10% afneemt. 

Zie reactie Alphen-Chaam 
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Beleidsmatige richtlijnen begroting 2021 gemeenschappelijke 
regelingen Regio West-Brabant 
1. De gevolgen van de besluitvorming in het AB over vrijetijds-

economie en kennisdiensten zowel beleidsmatig als financieel 
te verwerken in de kaders en de begroting 2021. 

 
 
 
 
2. In de kaders inzicht te geven in de ambities, de mogelijke om-

vang en financiële gevolgen van de vorming van een regionaal 
investeringsfonds. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. In de 2e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage 

verwacht over de realisering van het actieprogramma 2019-
2023. 

 

 
 
Voor deze activiteiten zijn in 2020 en 2021 middelen beschikbaar 
vanuit het resultaat 2018. In de begroting 2021 komt dus geen 
vraag om extra financiering. Aan de hand van een evaluatie be-
gin 2021 worden eventuele voorstellen gedaan met oog op de 
begroting 2022 en verder. 

 
We verkennen in 2020 graag met de gemeenten hoe we vorm 
en inhoud kunnen geven aan een regionaal investeringsfonds. 
Zeker gezien de toenemende co-financieringsvraag vanuit ande-
re overheden en triple helix-partners is dit wenselijk. Dit vraagt 
echter om een intensieve gezamenlijke verkenning, waardoor 
het niet haalbaar is om de kadernota hier al inzicht in te geven. 
 
 
 
 
Voor of bij  de 2e bestuursrapportage kunt u een voortgangsrap-
portage van ons verwachten. Deze brengen we  ter kennis van 
de raden. 
 

Oosterhout De focus te houden op de kernthema’s en speerpuntsectoren. Bij 
de uitwerking van vrijetijdseconomie en kennisdiensten te over-
wegen of gemeenten hier los op kunnen inschrijven in plaats er 
een collectieve taak van te maken. 
 
 

VTE is nu reeds een kernthema, bestuurlijk is geconstateerd dat 
incidenteel extra inzet hierop wenselijk is. Dit kan worden gefi-
nancierd vanuit een bestaande reserve. Het algemeen bestuur 
besloot 4 december hier voor 2020 en 2021 middelen voor be-
schikbaar te stellen. Bij de begroting 2022 gaat de vraag spelen 
over het wel of niet structureel inrichten van deze extra inzet. 
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In de kaders inzicht te geven in de ambities, de mogelijke omvang 
en financiële gevolgen van de vorming van een regionaal investe-
ringsfonds, zodat hier komend jaar een discussie over gevoerd kan 
worden. 
 
In de 2e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage ver-
wacht over de realisering van het actieprogramma 2019-2023. 
Hierbij graag ook ingaan op prioritering opgaven (wat pakken we 
eerst op) en op de rol van het programmabureau i.r.t. de gevraag-
de inzet vanuit de gemeenten.  

Begin 2021 vindt een evaluatie op dit thema plaats. 
Waar het creatieve dienstverlening betreft heeft de EBWB ge-
constateerd dat dit een sector van betekenis is voor de econo-
mische vernieuwing van de regio. Ook hiervoor stelde het alge-
meen bestuur op 4 december incidentele middelen beschikbaar. 
De structurele vraag wordt geagendeerd bij de begroting 2022.   
 
Zie eerdere reactie. 
 
 
 
 
Akkoord met de gevraagde toevoeging. 

 


