
RD2300029

gemeente Steenbergen

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Kaderbrieven 2024 Gemeenschappelijke Regelingen

Steenbergen; 28 februari 2023

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 voldoen grotendeels aan de door de raad vastgestelde richtlijnen. Van de 
volgende gemeenschappelijke regelingen is een kaderbrief ontvangen:

Gemeenschappelijke regelingen
Corsanummer

Kaderbrief
Corsanummer
Format

VRMWB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2304441 2304649

WVS Werkvoorzieningschap West Noord-Brabant 2303562 2303564

GGD
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst West- 
Brabant 2304062

2304416

RAVMW
Regionale Ambulansevoorziening Brabant Midden- 
West 2303558 2303559

RWB Regio West-Brabant (inclusief Rewin en KCV)
2304058 2304415

OMWB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 2304625 2304624

WBA West-Brabants Archief 2304061 2304060

RBL
Programma Schoolverzuim en Voortijdig 
schoolverlaten 2303560

2303561

ISD Intergemeentelijke Sociale Dienst 2303556 2303563

www.gemeente-steenbergen.nl
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Geconstateerd kan worden dat alle gemeenschappelijke regelingen tijdig of met een vertraging 
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 over het algemeen duidelijk en voldoen grotendeels aan de door de raad 
vastgestelde richtlijnen. Zij vormen daarmee een solide basis voor de later in het jaar op te 
stellen begrotingen. Bij de GGD en VRMWB zijn afwijkingen van de richtlijnen gesignaleerd.

GR voor 1 februari 
ontvangen?

Afwijking van richtlijn Advies

VRMWB Nee, 6 februari Ja afwijkingen van de richtlijn Akkoord
WVS Ja Geen afwijkingen van richtlijn Akkoord
GGD Nee, 8 februari Ja afwijkingen van de richtlijn Akkoord
RAVMW Ja Geen afwijkingen van richtlijn Akkoord
RWB Ja Geen afwijkingen van richtlijn Akkoord
OMWB Nee, 9/16 februari Ja afwijkingen van de richtlijn Akkoord
WBA ja Geen afwijkingen van richtlijn Akkoord
RBL Ja Geen afwijkingen van richtlijn Akkoord
ISD Ja Geen afwijkingen van richtlijn Akkoord

Afwijkingen kaders, VRMWB
Financiële richtlijnen:

De financiële richtlijnen zijn meer aangegeven voor de begroting. Expliciet is aangegeven dat er in 
de kaderbrief en/of begroting een uitgebreide toelichting dient worden opgenomen m.b.t. 
verdere uitwerking Stichting risicobeheer. Dit is in de kaderbrief niet opgenomen. Dus dient terug 
te komen in de begroting

Beleidsmatige richtlijnen:

In de richtlijnen is aangegeven ten aanzien van het onderdeel controles, toezicht en handhaving 
in de kaderbrief te beschrijven wat de stand van zaken is ten aanzien van de implementatie van 
het basistakenpakket en voorts een algemene rapportage op te nemen over de bevindingen van 
de controles en aantal opgelegde sancties met zo mogelijk een differentiatie per gemeente. Dit is 
niet terug te vinden in de kaderbrief.

Oordeel over afwijking van richtlijnen, VRMWB
Financiële richtlijnen: aangezien de richtlijnen zich met name richten op de begroting is er geen 
reden om een negatief oordeel te vormen m.b.t. kaderbrief. De begroting dient opgesteld te 
worden op basis van ongewijzigd beleid. De aangekondigde beleidsveranderingen zijn 
ontwikkelingen van buitenaf waar de organisatie geen tot weinig invloed op heeft.
De beleidsmatige afwijkingen zijn akkoord.

Afwijkingen kaders, GGD
Financiële richtlijnen
De financiële richtlijnen hebben vooral betrekking op de begroting en minder op de kaderbrief.
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De bijdragen van de gemeenten stijgen door de effecten van de inflatie op de huisvesting. 
Daarnaast stijgt de bijdrage door de verwachte invoering van de Omgevingswet per 1 januari 
2024.

Beleidsmatige richtlijnen

In de kadernota schetst de GGD de kaders voor 2024 en dit houdt in dat niet alles tot in detail is 
uitgewerkt. Eind 2022 heeft de GGD hun toekomstvisie voor de komende 10 jaar opgesteld: 'Wij 
maken gezond gewoon'. Het beleidsplan GGD West-Brabant 2023-2026 wordt op dit moment 
opgesteld. Daarin wordt de toekomstvisie vertaald naar doelen en resultaten voor de komende 
vier jaar.

Oordeel over afwijking van richtlijnen, GGD
Financiële richtlijnen

De GGD verwacht vanwege de inflatie een forse kostenstijging van de consultatiebureau(CB)- 
locaties. Hierdoor is in de kadernota 2024 al een stijging terug te zien van de huisvestingskosten 
CB-locaties ten opzichte van de beleidsbegroting 2023. De GGD sluit niet uit dat ze voor de 
gestegen huisvestingslasten nog met een incidentele begrotingswijziging gaat komen voor 2023 
en 2024. De GGD verwacht dat vanaf 2025 de effecten van CAO en inflatie worden opgenomen in 
de indexcijfers voor dat jaar en verder door het Rijk.
De GGD verwacht met de invoering van de Omgevingswet extra formatie nodig te hebben. 
Hiervoor berekenen zij een bedrag van C 0,13 per inwoner (totaal C 94.696 voor alle gemeenten). 
Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de Omgevingswet ingaat. Het voorstel van de GGD 
voor de aanvullende dienstverlening is afhankelijk van de datum van de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet.

Beide punten worden beïnvloed door ontwikkelingen van buiten GGD West-Brabant. Daarom is 
het redelijk dat zij deze kosten doorrekenen aan de gemeenten.

Afwijkingen kaders, OMWB
Financiële richtlijnen:
Bij het verzenden van de Kaderbrief 2024 is aangegeven dat die gemeenten, waaronder 
Steenbergen, die vooraf richtlijnen hebben ingediend, nog een bijlage ontvangen waarin een 
reactie op deze richtlijnen is opgenomen. Deze bijlage is op 16 februari jl. ontvangen. Hieruit is 
gebleken dat alle richtlijnen die Steenbergen heeft ingediend, zijn overgenomen, behalve één. Dit 
betreft de volgende financiële richtlijn:
De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting 2024 stijgt maximaal met de 
geldende CAO-indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2022 (of een 
actuelere circulaire).

Oordeel over afwijking van richtlijnen, OMWB
OMWB indexeert op basis van de prijsindexen uit de Macro Economische Verkenningen. Echter 
op dit moment zal deze indexatie niet dekkend zijn voor de inflatie waar de OMWB in 2024 mee 
te maken zal krijgen. Naast de hoge inflatie speelt ook nog dat de Cao-onderhandelingen nog 
lopen. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend, maar zullen leiden tot een verhoging van de 
loonkosten. Ook met deze ontwikkeling kan de OMWB op dit moment in deze kaderbrief nog 
geen rekening houden. Deze ontwikkelingen gaan leiden tot een 1 e wijziging van de begroting
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van 2023. Deze 1e begrotingswijziging laat de OMWB gelijk lopen met het indienen van de 
begroting 2024. In de begroting 2024 tracht de OMWB een meer realistische wijze van begroten 
toe te passen. Deze toelichting vormt geen reden om een zienswijze in te dienen.

Overige informatie uit de kaderbrieven 

WVS
In de loop van het jaar 2023 wordt nog een aantal indexeringscijfers en normbedragen 
aangepast die van invloed zijn op de begroting 2024. Er moet, evenals voorgaande járen, 
rekening mee worden gehouden dat aan het einde van 2023 een herziene begroting wordt 
opgesteld. Ook deze moet overigens voldoen aan de meegegeven richtlijnen en de kaders uit de 
kaderbrief.

RWB
Voor de járen 2023 en 2024 vormen de autonome kosten (inflatie, vervoerskosten en CAO- 
ontwikkelingen) een risico, gelet op de mogelijk aanhoudende inflatie voor de járen 2023 en 
2024. De raad is hier via de raadsmededeling van de 2e begrotingswijzing van de RWB al over 
geïnformeerd (RD2200303). Vandaar dat in de financiële richtlijnen regels zijn opgesteld over hoe 
we om kunnen gaan met autonome kostenstijgingen. Via een bestuursrapportage en een 
begrotingswijziging worden de kostenstijgingen en eventuele hogere bijdrage door autonome 
ontwikkelingen ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Verder is de RWB bezig 
met het actieprogramma voor de járen 2023-2027. Dit actieprogramma is nog in ontwikkeling

OMWB
OMWB indexeert op basis van de prijsindexen uit de Macro Economische Verkenningen. Echter 
op dit moment zal deze indexatie niet dekkend zijn voor de inflatie waar de OMWB in 2024 mee 
te maken zal krijgen. Naast de hoge inflatie speelt ook nog dat de Cao-onderhandelingen nog 
lopen. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend, maar zullen leiden tot een verhoging van de 
loonkosten. Ook met deze ontwikkeling kan de OMWB op dit moment in deze kaderbrief nog 
geen rekening houden. Deze ontwikkelingen gaan leiden tot een 1 e wijziging van de begroting 
van 2023. Deze 1e begrotingswijziging laat de OMWB gelijk lopen met het indienen van de 
begroting 2024. In de begroting 2024 tracht de OMWB een meer realistische wijze van begroten 
toe te passen.

WBA
In de kaderbrief voor 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief wordt 
aangekondigd dat door de inflatie kosten dermate gestegen zijn dat ze er niet aan ontkomen om 
de begroting van 2023 hieraan nog aan te moeten passen. Ook de financiële effecten van de 
vastgestelde nieuwe beleidsvisie zullen nog in de begroting 2023 moeten worden verwerkt. Om 
de nieuwe visie te operationaliseren is deze opgeknipt in 4 opgaven; Dienstverlening (De website 
moet de digitale ingang voor alle klanten worden), Basis op orde, Erfgoed (In 2023 wordt een 
erfgoedplan gemaakt) en Organisatie. Voornoemde inflatie en de financiële effecten van de 
nieuwe beleidsvisie zullen ook vanaf 2024 leiden tot een verhoging van de deelnemersbijdrage. 
Wat dit concreet gaat betekenen gaat duidelijker worden in de ontwerpbegroting voor 2024 die 
voor 1 april 2023 zal worden aangeboden.
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Voorgestelde werkwijze:
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
2024, inclusief eventuele conceptzienswijzen in haar vergadering van juni 2023.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris, de burgemeester,
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