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Onderwerp
Jaarrekeningen 2019 en ontwerpbegrotingen 2021

Steenbergen; 19 mei 2020 

Aan de raad,

1. Inleiding
De gemeenschappelijke regelingen waarin de gemeente deelneemt moeten jaarlijks hun 
jaarrekening van het voorgaande jaar en ontwerpbegroting voor het volgende jaar voor 15 april aan 
de gemeenteraden voorleggen. Het raadsvoorstel biedt de ontwerpbegrotingen gebundeld aan met, 
eventueel voorzien van een advies om zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting van een 
specifieke gemeenschappelijke regeling. De jaarrekeningen worden voor kennisgeving aangeboden. 
U wordt met gebruik van dit voorstel geadviseerd om:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2021 van de veiligheidsregio, WVS, GGD, 
Regionale Ambulancevoorziening, RWB, West-Brabants Archief, RBL, OMWB en ISD.

2. Zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2021 van de GGD West-Brabant, 
Regionale Ambulancevoorziening en het Regionaal Bureau Leerplicht.

3. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Midden- 
en West-Brabant, Werkvoorzieningschap, Regio West-Brabant, West-Brabants Archief, 
Intergemeentelijke Sociale Dienst Brabantse Wal en Omgevingsdienst Midden- en West- 
Brabant.

4. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2019 van de onder 1 genoemden verbonden 
partijen.

2. Bijlagen
De volgende bijlagen zijn aan dit voorstel verbonden:

Corsanr. Omschrijving
B2000145 VRMWB Sjabloon - veiligheidsregio
BM2001592 Begeleidend schrijven begroting 2021 en jaarrekening 2019 VRMWB
EBM2000029 Begroting 2021 VRMWB
EBM2000030 Jaarrekening 2019 VRMWB
EBM2000031 Jaarrekening 2019 VRMB 1 page
BEM2003048 accountantsverklaring
BEM2003047 controleverklaring
BM2002710 Raadsbesluit Veiligheidsregio
BM2002616 WVS Sjabloon WVS
BM2001849 Raadsbesluit WVS
BEM2002751 Jaarrekening 2019 WVS
BEM2003178 Ontwerpbegroting 2021 WVS

Ter inzage ligt:
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B2000148 GGD Sjabloon GGD
BEM2002864 Aanbiedingsbrief GGD
BEM2002860 Beleidsbegroting 2021 GGD
BEM2003150 Jaarrekening 2019 GGD
BEM2003151 Accountantsverslag GGD
BEM2002861 Toepassing richtlijnen verbonden partijen GGD
BM2002717 Raadsbesluit met zienswijze GGD
BEM2002863 Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2020 GGD
BM2002597 Verdeling kosten per gemeente 1e begrotingswijziging 2020
B2000149 RAV Sjabloon RAV
BM2002828 Aanbiedingsbrief jaarrekening 2019 RAV
BM2002598 Jaarrekening 2019 RAV
BM2002600 Aanbiedingsbrief begroting 2021 RAV
BM2002599 Begroting 2021 RAV
BM2002827 Brief controleverslag jaarrekening 2019
BM2002716 RAV raadsbesluit
B2000146 RWB Sjabloon RWB
BEM2002785 Aanbiedingsbrief jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021 RWB
BEM2002786 Oplegger jaarrekening RWB
BEM2002787 Jaarrekening en jaarverslag 2019 RWB
BEM2002790 Oplegger begroting RWB
BEM2002791 Begroting 2021 RWB
BEM2002788 Accountantsverklaring
BEM2002789 Uittekeren bedragen
BM2002709 Raadsbesluit RWB
BM2002644 WBA Sjabloon WBA
BEM2003462 Begeleidende brief WBA
BEM2003464 Jaarrekening 2019 WBA
BEM2003463 Begroting 2021 WBA
BM2002695 Raadsbesluit WBA
BM2002618 RBL Sjabloon RBL
EBM2000055 Aanbiedingsbrief jaarrekening 2019 en ontwerpbegroting 2021c RBL
BEM2003332 Jaarrekening 2019 RBL
EBM2000054 Jaarverslag 2019
BEM2003333 Ontwerpbegroting 2021 RBL
BM2002620 Raadsbesluit RBL
BM2001890 ISD Sjabloon ISD
BEM2002528 Jaarrekening 2019 ISD
BEM200229 Ontwerpbegroting 2021 ISD
BM2001850 Raadsbesluit ISD
BM2002576 OMWB Sjabloon OMWB
BEM2002059 Aanbiedingsbrief
BEM2002197 Jaarrekening 2019 OMWB
BEM2002060 Ontwerpbegroting 2021 OMWB
BM2001962 Raadsbesluit OMWB

3. Achtergrond
In de nota Verbonden Partijen' zijn afspraken gemaakt om de planning 8( controlcyclus van de 
verbonden partijen vorm te geven. De cyclus houdt in dat uw gemeenteraad in november 2019, bij 
behandeling van de gemeentebegroting 2021, richtlijnen heeft vastgesteld voor het opstellen van de 
begrotingen door de verbonden partijen. In maart 2020 heeft de gemeenteraad kaderbrieven van 
alle verbonden partijen ontvangen middels een raadsmededeling. Hierin staat op welke wijze de 
verbonden partij de richtlijnen heeft vertaald in kaders voor hun begroting.
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Om de richtlijnen van de nota Verbonden Partijen' uit te voeren hebben deelnemende gemeenten 
afspraken gemaakt om gezamenlijk op te trekken ten aanzien van het opstellen van zienswijzen op 
de ontwerpbegrotingen van de GR-en. Eventuele zienswijzen zijn dus afgestemd met de 
deelnemende gemeenten te samen echter is het van belang het lokale perspectief hierin voorogen 
te houden.

Definities:
Het begrip verbonden partij is gedefinieerd in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), in 
artikel 1 lid b BBV: "Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de provincie 
onderscheidenlijk de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft".

In artikel 1 lid c BBV wordt financieel belang gedefinieerd als: "Een aan de verbonden partij ter 
beschikking gesteld bedrag dat niet verhaalbaar is als de verbonden partij failliet gaar onderscheidenlijk 
het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet 
nakomt".

In artikel 1 lid d BBV word het bestuurlijk belang gedefinieerd: "Zeggenschap, hetzij uit hoofde van 
vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht'.

De samenwerking tussen publiekrechtelijke organisaties in Nederland is geregeld in de Grondwet en 
in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De gemeente Steenbergen neemt deel aan de 
volgende negen gemeenschappelijke regelingen:

Gemeenschappelijke regeling Deelnemende
gemeenten

Vestigingsplaats Poho

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
(VRMWB) 24 Tilburg

v.d. Belt

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
(OMWB) 24 Tilburg

v.d. Belt

Regio West-Brabant (inclusief Rewin en KCV) 
(RWB)

17 Etten-Leur Knop (RWB) 
Krook(KCV)

Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant 
(WVS) 9 Roosendaal

Krook

Gemeentelijke Gezondheidsdienst West- 
Brabant (GGD) 16 Breda

Krook

Regionale Ambulancevoorziening Brabant 
Midden-West (RAV) 45 Tilburg

Krook

Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) 3 Bergen op Zoom Krook

West-Brabants Archief 9 Bergen op Zoom Prent
Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) 16 Breda Prent

4. Overwegingen, middelen en risico's
Per verbonden partij is als bijlage een sjabloon met een beleidsmatige- en financiële beoordeling 
van de ontwerpbegroting opgenomen met aanvullend eventueel zienswijzen. Het sjabloon geeft 
kernachtig informatie over de verbonden partij, de belangrijkste aandachtspunten en eventuele 
zienswijzen.
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In onderstaande tabel wordt beknopte informatie per verbonden partij weergegeven om een beeld 
te geven.

Bedragen in onderstaande tabel x C 1.000,- en afgerond op duizenden

1. VRMWB Nee
Totaal GR 61.240 2.622 65.186 65.186
Bijdrage gemeente 1.189 21 1.339 1.339
2. WVS Nee
Totaal GR 8.182 2.601 8.058 9.378
Bijdrage gemeente 322 0 406 473
3. GGD Ja, 9 stuks
Totaal GR 18.648 633 18.898 19.683
Bijdrage gemeente 474 16 475 493
4. Regionale Ja, 4 stuks

Ambulancevoorziening
Totaal GR 62.331 -371 66.661 68.835
Bijdrage gemeente 0 0 0 0
5. RWB Nee
Totaal GR 20.651 110 20.710 22.286
Bijdrage gemeente 606 0 621 730
6. West-Brabants Archief Nee
Totaal GR 2.494 105 2.589 2.701
Bijdrage gemeente 127 130 136
7. RBL Ja, 1 stuk
Totaal GR 1.522 -42,8 1.522 1.597
Bijdrage gemeente 12,4 -0,35 13 13,4
8. ISD Nee
Totaal GR 9.494 167 9.965 9.936
Bijdrage gemeente 1.288 23 1.290 1.347
9. OMWB Nee
Totaal GR 29.781 701 32.767 34.920
Bijdrage gemeente 558 533 553

In de bijgevoegde sjablonen - per verbonden partij - zijn beleidsmatige, financiële en overige (lokale) 
aandachtspunten en eventuele risico's benoemd.
Enkele punten benoemd in de sjablonen of algemeen van aard die opvallen zijn:

Meerdere verbonden partijen voelen de gevolgen van de Coronacrisis. Echter wat het 
precies voor gevolgen heeft is nog niet inzichtelijk. Dit wordt de komende maanden 
onderzocht.

- Meerdere verbonden partijen verwerken de loon- prijsstijgingen in de begroting.
VRMWB: Op grond van de ontvangen zienswijzen ten aanzien van het uitwerken van 
scenario's voor een korting van 5,10 of 1507o worden "praattafels" georganiseerd om samen 
in gesprek te gaan over mogelijke aanpassingen van de bijdragen. Tevens wordt aandacht 
gevraagd voor de opgenomen prestatie-indicatoren. Vermelding met een norm en een 
toelichting is gewenst.
Wijziging rapportagecyclus: Op dit moment stelt de VR de 1e rapportage in een jaar op over 
de eerste vier maanden. Vanaf 2020 zal dit veranderen naar de eerste zes maanden, dus per 
30 juni. Hiernaast de controle te verstevigen worden er 'soft closures opgesteld na 4,8 en 10 
maanden.
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WVS: Wordt voldoende invulling gegeven aan een eventuele opdracht tot algemene 
ombuiging en bezuinigingen van een bepaalde omvang?
Voor de WVS-begroting is er een aantal zaken dat de begroting wezenlijk kan beïnvloeden.
Dit zijn de meicirculaire rond Participatiebudget met daarin de rijksbijdrage SW, de LIV en de 
compensatie van de te betalen transitievergoedingen inclusief de gevolgen voor de 
sectorpremie. Wanneer er ontwikkelingen zijn met grote financiële gevolgen is er aanleiding 
om een begrotingswijziging op te stellen, danwel een herziene begroting voor te leggen.
GGD: In de ontwerpbegroting van de GGD worden meerdere financiële overzichten en 
kengetallen gemist. Daarbij is er onvoldoende duidelijkheid over de dekking van de 
modernisering van de dienstverlening.
RAV: Voorgesteld wordt om nieuwe prestatie-indicatoren op te stellen om de kwaliteit te 
kunnen meten. Ook mag de overgang van een nieuw rechtsorgaan niet leiden tot nadelige 
financiële gevolgen.
RBĽ: Voorgesteld wordt om in te stemmen met de begroting 2021 met die verstanden dat de 
extra middelen niet vrijblijvend zijn en inzicht noodzakelijk is.

5. Communicatie/Aanpak
U ontvangt de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen gebundeld. Een integraal 
en breed inzicht over de verbonden partijen wordt hiermee gegeven. Per verbonden partij is een 
sjabloon opgesteld om een beknopt maar ook goed beeld te geven van de beleidsmatige en 
financiële situatie waarin de verbonden partij zich bevind.

Voorgesteld wordt ter voorbereiding u zich voornamelijk te richten op bijgevoegde sjablonen. Per 
verbonden partij is een raadsbesluit bijgevoegd met het advies wel of geen zienswijze in te dienen.

Voorgesteld wordt om tijdens de oordeelsvormende vergaderingen van 8 juni 2020 met gebruik van 
dit voorstel de verbonden partijen: ISD, WVS, RBĽ, GGD, Regionale Ambulancevoorziening en West- 
Brabants Archief oordeelsvormend te behandelen.
Op woensdag 10 juni 2019 kunnen dan de resterende verbonden partijen RWB (incl. Rewin en KCV) 
en Veiligheidsregio en OMWB oordeelsvormend te bespreken.
Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 25 juni 2020 worden alle verbonden partijen 
behandeld.

De besturen van de verbonden partijen moeten voor 1 augustus besluiten over de 
ontwerpbegrotingen. Zij dienen rekening te houden met de ingediende zienswijzen. De besturen 
dienen de gemeenteraden te informeren op welke wijze zij omgaan met de zienswijze. Bij de 
begroting 2021 van gemeente Steenbergen zal in de paragraaf Verbonden Partijen worden 
aangegeven wat gedaan is met de aangenomen zienswijzen.

6. Voorstel
Voorgesteld wordt om:

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2021 van de veiligheidsregio, WVS, GGD, 
Regionale Ambulancevoorziening, RWB, West-Brabants Archief, RBĽ, OMWB en ISD.

2. Zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegrotingen 2021 van de GGD West-Brabant 
(BM2002717), Regionale Ambulancevoorziening (BM2002716) en het Regionaal Bureau 
Leerplicht (BM2002620).

3. Geen zienswijzen in te dienen op de ontwerpbegroting 2021 van de Veiligheidsregio Midden- 
en West-Brabant(BM2002710), Werkvoorzieningschap (BM2001849), Regio West-Brabant 
(BM2002709), West-Brabants Archief (BM2002695), Intergemeentelijke Sociale Dienst 
Brabantse Wal (BM2001850) en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (BM2001962).
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4. Kennis te nemen van de jaarrekeningen 2019 van de onder 1 genoemden verbonden 
partijen.

Hoogachtend, Z
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, d^ burgemeester,
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