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Onderwerp
Kaderbrieven 2023 Gemeenschappelijke Regelingen

Steenbergen; 15 februari 2022

Aan de Raad,

In de nota Verbonden partijen hebben de raden van de 17 West-Brabantse gemeenten de regels 
vastgesteld die gelden voor verbonden partijen. Spelregel 4 geeft aan dat de gemeenschappelijke 
regelingen uiterlijk 1 februari op hoofdlijnen de kaders voor hun begroting aan de 
gemeenteraden kenbaar maken. Zij gebruiken de beleidsmatige en financiële richtlijnen van de 
raden hiervoor als input. De kaderbrieven (of kadernota's) van de gemeenschappelijke regelingen 
zijn een opmaat voor de begrotingen. De kaderbrieven bevatten de belangrijkste opgaven voor 
het komend jaar en de richtlijnen moeten erin verwerkt zijn. De kaderbrieven worden volgens de 
Wgr (art. 34b) aangeboden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het is dan 
ook aan de gemeenteraden om indien gewenst een formele reactie te geven. Daar waar er 
bestuurlijk relevante afwijkingen zijn kan aan de gemeenteraad worden voorgesteld om aan die 
verbonden partijen een reactie toe te zenden.

De kaderbrieven zijn bestuurlijk en ambtelijk voorgesproken en voldoen grotendeels aan de door 
de raad vastgestelde richtlijnen. Van de volgende gemeenschappelijke regelingen is een 
oderbrief ontvangen:

Gemeenschappelijke regelingen
Corsanummer

Kaderbrief
Corsanummer
Format

VRMWB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2204365 2204364

WVS Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant 2204273 2204274

GGD
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West- 
Brabant 2203754 2204404

RAVMW
Regionale Ambulansevoorziening Brabant Midden- 
West 2204262 2204263

RWB Regio West-Brabant (inclusief Rewin en KCV) 2204271 2204272

OMWB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2204512 2204478

WBA West-Brabants Archief 2202883 2204339

RBL
Programma Schoolverzuim en Voortijdig 
schoolverlaten 2205360 2204346

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst 2204260 2204261
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Geconstateerd kan worden dat alle gemeenschappelijke regelingen tijdig of met een vertraging 
(VRMWB en OMWB) een kaderbrief hebben ingediend. Regionaal heeft (ambtelijk) een toetsing 
van de kadernota's plaatsgevonden. De bevindingen zijn in een format verwerkt en zij geven in 
één oogopslag een inzicht in tijdigheid, compleetheid en eventuele afwijkingen van de richtlijnen 
Deze ingevulde formats treft u als bijlagen bij dit voorstel aan.

De kaderbrieven zijn op tijd bestuurlijk en ambtelijk voorbesproken en voldoen grotendeels aan 
de door de raad vastgestelde richtlijnen.

GR voor 1
februari
ontvangen?

Afwijking van richtlijn Advies

VRMWB Nee,7-2-2022 Geen afwijkingen Akkoord
WVS Ja Geen afwijkingen Akkoord

GGD
Ja Ja Akkoord met 

afwijking

RAVMW
Ja Ja Akkoord met 

afwijking
RWB Ja Ja Akkoord met 

afwijking
OMWB Nee, 8-2-2022 Geen afwijkingen Akkoord
WBA ja Geen afwijkingen Akkoord
RBL ja Geen afwijkingen Akkoord
ISD Ja Geen afwijkingen Akkoord

De kaderbrieven zijn over het algemeen duidelijk, passen binnen de geformuleerde kaders.
Zij vormen daarmee een solide basis voor de later in het jaar op te stellen begrotingen.
Bij de GGD, RAVMW en RWB zijn afwijkingen van de richtlijnen gesignaleerd.

GGD
In richtlijn 2 staat dat er geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve 
begroting worden opgenomen, behalve als dit eerder door het (Algemeen) Bestuur ís besloten. 
Door op pagina 12 bij 'Ontwikkeling in gemeentelijke bijdrage' structureel het budget van C 
128.200 voor het onderdeel Nu niet zwanger in de gemeentelijke bijdrage 2023 op te nemen 
wordt er, in afwijking van richtlijn 2, een nieuwe taak in de Kaderbrief 2023 en straks de 
primitieve begroting 2023 opgenomen. Voor het onderdeel Nu niet zwanger is in de betreffende 
AB-vergadering wel een begrotingswijziging 2022 vastgesteld, maar dit onderdeel had geen 
structurele impact op de begroting van de GGD. De GGD zal in de Beleidsbegroting 2023 nader 
ingaan op richtlijn 3a waarin is opgenomen dat de in overleg met gemeenten aangescherpte 
prestatie-indicatoren opgenomen zijn, met het doel beter zicht te verkrijgen op de te behalen 
resultaten binnen taken. Met het opnemen van indexatie in de in de Kadernota opgenomen 
begroting blijft de GGD binnen de kaders van financiële richtlijn 4. In de Kaderbrief is niet 
opgenomen door welke keuzes de bijdrage gelijk zou kunnen blijven.
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Dit staat opgenomen in financiële richtlijn 5. De verwachting is dat in de GGD beleidsbegroting 
2023 deze keuzes wel opgenomen staan.

RAVMW
De financiële richtlijnen zijn niet van toepassing op de RAV. Dit heeft met de specifieke wijze van 
financieren van de RAV te maken. De zorgverzekeraars financieren de RAV. De RAV ontvangt geen 
gemeentelijke financiële bijdrage. In de kaderbrief is geen informatie opgenomen over (het 
proces) om de gemeenten te informeren over de meest geschikte rechtsvorm voor de RAV.
Eerder besloot het Algemeen Bestuur de besluitvorming hierover over te schorten totdat er 
duidelijkheid was over de nieuwe wet ambulancezorgvoorziening. Uit navraag bij de RAV blijkt 
dat zij hierover in 2022 informatie verstrekt aan het Algemeen Bestuur.

RWB
Richtlijn 2 De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen 
nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve 
als dit eerder door het (Algemeen) Bestuur is besloten.
De bijdrage aan REWIN is georganiseerd via de RWB. Het algemeen bestuur van de RWB is 
akkoord gegaan met een door de Economie Board West-Brabant (EBWB) voorgestelde structurele 
verhoging van de bijdrage aan REWIN. REWIN biedt een 'totaalpakket' aan van 7 samenhangende 
programma's ter versterking van de ecosystemen in West-Brabant. Het ondersteunen van dit 
totale pakket kan REWIN niet binnen de bestaande capaciteit en middelen. Ten behoeve van de 
uitvoering van het programma Creatieve Dienstverlening en de ondersteuning van Start-ups is 
jaarlijks tezamen C 210.000 nodig. Dit komt neer op een verhoging van het bedrag per inwoner 
van C 0,30. De noodzaak hiervan wordt onderschreven door de voltallige commissie van advies 
Economie. Deze verhoging neemt RWB op in de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2026.
Oordeel over afwijking
In de jaarrekening RWB 2020 is het volgende bij de resultaatsbestemming aangegeven:
"Rewin: C 210.000. Voor de dekking van de programma's Creatieve Dienstverlening en Start-up 
ondersteuning in 2022. In 2019 hebben de gemeenten op basis van verdiepende studies 
ingestemd met het starten van de onderwerpen startup ondersteuning en Creatieve 
Dienstverlening door REWIN. Daarbij is incidenteel voor de duur van twee jaar financiering 
gevonden. Deze financiering loopt tot eind 2021. In 2020 is tijdens verschillende sessies 
bestuurlijk en ambtelijk stilgestaan bij nut en noodzaak van deze programma' s voor West- 
Brabant. Met name vanwege de precaire financiële situaties van gemeenten heeft dit niet geleid 
tot een besluit over structurele financiering van deze 2 programma's. Dit vergt een langer proces 
dat we in het najaar (2021) richting vaststelling van de kadernota voor 2023 zorgvuldig willen 
doorlopen."
Op voorspraak van de EBWB neemt RWB in de kadernota/ontwerpbegroting een structurele 
verhoging van de bijdrage aan Rewin op ten behoeve van de uitvoering van het programma 
Creatieve Dienstverlening en de ondersteuning van Start-ups. De hoogte van het gevraagde 
bedrag is in de lijn met de eerdere financieringsbehoefte die de laatste twee járen incidenteel via 
het overschot op de jaarrekening gedekt is.
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Voorstel:
De kaderbrieven worden volgens de Wgr (art. 34b) aangeboden aan de gemeenteraden van de 
deelnemende gemeenten. Het is dan ook aan de gemeenteraden om een formele reactie te 
geven. De ontvangen kaderbrieven zijn over het algemeen duidelijk, passen binnen de 
geformuleerde kaders. Daar waar er bestuurlijk relevante afwijkingen zijn kan aan de 
gemeenteraad worden voorgesteld om aan die verbonden partijen een reactie toe te zenden. 
Gezien de huidige kwaliteit van de kaderbrieven en de motivatie van de afwijkingen wordt 
voorgesteld kennis te nemen van de kaderbrieven van de gemeenschappelijke regelingen en 
geen schríftelijke reactie naar die verbonden partijen te sturen.

Op basis van de kaderbrieven werken de gemeenschappelijke regelingen hun begroting concreet 
uit. Conform spelregel 5 van de nota Verbonden partijen: zes kaderstellende spelregels'worden 
de ontwerpbegrotingen (samen met de voorlopige jaarrekeningen) uiterlijk 15 april aan de raden 
verzonden. Dan start het traject van het formuleren van een zienswijze waarna het Algemeen 
Bestuur van de GR de begroting vaststelt. De gemeenteraad behandelt de ontwerpbegrotingen 
2023, inclusief eventuele concept zienswijzen in haar vergadering van juni 2022.

Hoogachtend, j

burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, „ ---------- - de locjb-burgemeester,

M.J.P. dejongh, RA W.t.C
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