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Beste collega gemeenteraden, 

Er gebeurt momenteel zo ontzettend veel in de wereld dat je bijna zou vergeten dat juist ook 

plaatselijke en regionale zaken om onze aandacht vragen. Met deze brief vragen we uw aandacht 

voor de begrotingen van de verbonden partijen voor de komende jaren. 

Begrotingen 2021 

Inmiddels hebben we de ontwerpbegrotingen voor 2021 van de verbonden partijen ontvangen en 

bereiden de colleges van B&W de (regionaal afgestemde) ontwerp zienswijzen hierop voor. Bij het 

beoordelen van deze ontwerp zienswijzen, beoordelen we of de verbonden partijen de richtlijnen 

respecteren die de gemeenteraden in het vierde kwartaal van 2019 hebben meegegeven. Daar 

waar er toch wordt afgeweken van onze richtlijnen en meer middelen worden gevraagd, is het aan 

ons als gemeenteraden om te beoordelen of we deze afwijking verantwoord vinden. Wij roepen u 

hierbij op om daar waar wordt afgeweken van de door de gemeenteraden gegeven richtlijnen 

samen op te trekken en in onderling overleg te bepalen welke zienswijze we geven op de afwijking 

van onze eigen richtlijnen. Daarnaast roepen wij u op om samen, op basis van de taken van iedere 

verbonden partij afzonderlijk, te bepalen of de voorliggende ontwerpbegroting 2021 voldoende 

rekening houdt met de bijzonder lastige financiële situatie waarin de gemeenten zich momenteel 

bevinden. Dit kan bijvoorbeeld door te beoordelen of de middelen die begroot zijn voor de 

bedrijfsvoering tot het noodzakelijke minimum zijn beperkt. Indien we bij één of meer verbonden 

partijen niet het beeld hebben dat enkel de hoogstnoodzakelijke middelen voor de bedrijfsvoering 

zijn opgenomen in de ontwerpbegroting 2021, is naar ons oordeel een gezamenlijke regionaal 

afgestemde zienswijze noodzakelijk. Juist door samen één geluid te laten horen, bereiken we 

gezamenlijk onze doelen. 
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Richtlijnen voor de begrotingen 2022 
Dit najaar bereiden de colleges van B&W de richtlijnen voor de begrotingen 2022 van de verbonden 

partijen voor. In het vierde kwartaal van dit jaar nemen wij als gemeenteraden daarover besluiten. 

Veel gemeenten verkeren financieel in zwaar weer. Enerzijds zien we ontoereikende budgetten 
voor het sociaal domein anderzijds leiden de noodzakelijke maatregelen om het coronavirus te 
bestrijden tot extra uitgaven. Bij elkaar opgeteld leidt dit tot een nog nijpender financiële situatie bij 
ons als gemeenten. Samen met alle raden in de regio roepen we daarom de colleges op om: 

1. Bij de voorbereiding van de richtlijnen rekening te houden met de nijpende financiële situatie 

bij de gemeenten; 

2. In de richtlijnen, naast een aantal algemene richtlijnen, te kiezen voor specifieke richtlijnen per 
verbonden partij. Deze richtlijnen per verbonden partij moeten inzicht geven in de mogelijkheid 
om bij een verbonden partij de kosten voor de bedrijfsvoering terug te brengen tot het 

noodzakelijke minimum, (tijdelijk) een nullijn te hanteren of om het ambitieniveau voor 

bepaalde taken (tijdelijk) neerwaarts bij te stellen; 

3. In de richtlijnen ook per verbonden partij inzicht te bieden welke producten in het basispakket 
voor alle gemeenten behoren te zitten en over welke producten gemeenten (in de toekomst) 
individuele maatwerkafspraken met een verbonden partij kunnen maken; 

4. De ontwerprichtlijnen regionaal af te stemmen. 

Samenwerking tussen colleges van B&W en samenwerking tussen gemeenteraden 
Door onze colleges op te roepen om samen te (blijven) werken bij het voorbereiden van zienswijzen 
op de ontwerpbegrotingen en richtlijnen voor toekomstige begrotingen, zorgen we voor een 

regionaal afgestemde aansturing van verbonden partijen. Wanneer we echter echt grip willen 

hebben, is het nodig om ook als gemeenteraden nog meer samen op te trekken. Concreet vragen 
we u daarom: 
1. Met elkaar (via de griffies) te zorgen voor afstemming over de in te dienen zienswijzen op de 

ontwerpbegrotingen 2021 van de verbonden partijen; 

2. De colleges van B&W op te roepen om in samenwerking te komen tot richtlijnen voor de 

begrotingen 2022 van de verbonden partijen zoals hierboven beschreven; 

3. Met elkaar (via de griffies) te zorgen voor afstemming over de richtlijnen voor de begrotingen 
2022 van de verbonden partijen. 

Wij hopen dat u zich hierin kunt vinden, zodat we samen meer grip krijgen op en sturing kunnen 

geven aan verbonden partijen. Zo kunnen wij onze begrotingen voor de komende jaren sluitend 

houden zonder in deze onzekere tijden een groot offer van onze inwoners en bedrijven te moeten 
vragen. 

Aanpassing van de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt kansen voor de toekomst 
Op 10 januari 2020 stemde de ministerraad in met een wetswijziging om de politieke 

verantwoording over gemeentelijke samenwerkingen te versterken. Deze wijziging van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) houdt verschillende maatregelen in die de betrokkenheid van 
raadsleden, statenleden en leden van het algemeen bestuur van waterschappen in het bestuur en 



inspraak van inwoners en maatschappelijke organisaties verbeteren. Voorbeelden hiervan zijn het 

versterken van de positie van gemeenteraden bij de besluitvorming in en door gemeenschappelijke 

regelingen en de introductie van aanvullende controle-instrumenten. Volgens het kabinet zorgen de 

wijzigingen op korte termijn voor verbetering. Laten we, zodra de aanpassing van de Wgr wordt 

gepubliceerd, dan ook samen optrekken bij het implementeren van deze wetswijziging. Dit door 

samen per verbonden partij te bepalen welke betrokkenheid van de raden we noodzakelijk vinden, 

gelet op de taakstelling van die verbonden partij. Het zal duidelijk zijn dat een verbonden partij die 

zich enkel richt op bedrijfsvoeringsaangelegenheden een hele andere betrokkenheid van de raden 

vraagt dan een verbonden partij waarin beleidsvoorbereiding of zelfs het maken van (strategische) 

beleidskeuzes aan de orde is. Wij roepen u hierbij op om, zodra de wijziging van de Wgr gereed is, 

samen per verbonden partij de mate van betrokkenheid van de gemeenteraden te bepalen en dit 

ook vast te leggen in de regelingen die voor die verbonden partij gelden. 

Heeft u vragen over deze brief dan kunt uit contact opnemen met raadsgriffier Wim Voeten. Dit kan 

telefonisch via 076-5024434 of per email wim.voeten@etten-leur.n1 

Met vriendelijke groet, 

De gemeenteraad van Etten-Leur, 

 

Dhr. drs. W.C.M. Voeten MBA 

Raadsgriffier 

Mw. dr. M.W.M. de Vries 

Voorzitter 
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