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Beste raadsleden, 

Op 8 juli nam het algemeen bestuur van Regio West-Brabant besluiten over diverse P&C-stukken. In 

deze brief informeren we u over de uitkomsten. Daarbij gaan we ook in op de door de raden inge-

diende zienswijzen. 

Besluiten van het algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur heeft besloten: 

 

1. De op 15 april in procedure gebrachte jaarrekening 2020 als definitieve jaarreke-

ning  2020 vast te stellen;  

2. In te stemmen met de op 15 april in procedure gebrachte voorstellen voor de be-

stemming van het resultaat 2020 van € 423.000:  

(in duizenden euro's)      

      

Toevoegen aan bestemmingsreserve    

Algemeen  Reserve basis op orde   50   

Algemeen  Reserve knelpuntenpot, personele vz   18   

KCV  
Reserve werkbudget projecten en ad-
viezen (KCV)  

 18   

Regioarcheologie  Reserve Regioarcheologie (nieuw)   19   

Routebureau  Reserve Routebureau   3   

MBC  Reserve Mobiliteitscentrum   18   

Totaal bestemmingsreserves   126   

Voortzetting Creatieve dienstverlening in 2022 door REWIN   90   

Voortzetting Start-up door REWIN   120   

Uit te keren aan deelnemende gemeenten   87   

Totaal resultaatbestemming  RWB 2020   423   
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3. De op 15 april in procedure gebrachte ontwerpbegroting 2022 als definitieve begro-

ting 2022 vast te stellen;  

4. De door het strategisch beraad voorgestelde reactie op de zienswijzen over de P&C-

stukken vast te stellen;  

5. De jaarrekening 2020 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-

Brabant en Zeeland en de begroting 2022 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van 

Noord-Brabant.  

 

De vertegenwoordiger van de gemeente Geertruidenberg stemde tegen de voorliggende begroting 

omdat deze niet tegemoet komt aan de door de raad gewenste bezuiniging van 5%. 

Voor het overige was de besluitvorming unaniem. 

 

Zienswijzen 
In bijlage 1 vindt u het totaaloverzicht met de ingebrachte zienswijzen en de reactie daarop. 

 

Eerste bestuursrapportage 2021 

In de vergadering van 8 juli heeft het algemeen bestuur de eerste bestuursrapportage 2021 en de 

eerste begrotingswijziging 2021 vastgesteld. De begrotingswijziging gaat als bijlage 2 bij deze brief. 

Een nadere toelichting leest u in het voorstel aan het algemeen bestuur. Dat is bijgevoegd. 

Tot slot 

De jaarrekening 2020 en de begroting 2022 zijn inmiddels ingediend bij Gedeputeerde Staten. We 

informeerden u al over de door u te ontvangen bedragen. Dit overzicht, aangevuld met de uitbetaling 

vanuit het saldo Flex West-Brabant, gaat hier nogmaals bij. Op 30 juli keren we aan de deelnemende 

gemeenten het resultaat 2020 en het saldo van het Onderzoek- en Ontwikkelfonds 2020 uit. Het 

saldo Flex West-Brabant 2020 (€ 888.000) is inmiddels uitbetaald aan de betreffende organisaties.  

 

De vastgestelde jaarstukken, de begroting en de eerste bestuursrapportage zijn te vinden op onze 

website. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het strategisch beraad 

 

M. Riksen 

wnd. directeur-secretaris 

 

Bijlage 1: ingediende zienswijzen en reactie van het algemeen bestuur 

Bijlage 2: eerste begrotingswijziging 2021 

Bijlage 3: voorstel aan het algemeen bestuur over de eerste berap 2021 

Bijlage 4: overzicht van (te) ontvangen gelden per gemeente 
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