01 AGENDA
Algemeen Bestuur 7 december 2016
Aan
Datum
Locatie
Tijdstip
Contactpersoon

Leden Algemeen Bestuur en voorzitter Bestuurscommissie KCV
Woensdag 7 december 2016
Gemeentehuis Werkendam, Raadhuisplein 1
12.30 – 14.30 uur
M. Dircks

Voor een lunch wordt gezorgd.

1. Opening en vaststellen agenda
2. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen ter informatie of bespreking
Ter kennisname:
2.1. Brief van de provincie Noord-Brabant over de begroting 2017

./.

3. Vaststelling verslag Algemeen Bestuur
Verslag van de vergadering van 6 juli 2016.

./.

4. Vaststelling tweede Bestuursrapportage 2016 met begrotingswijziging en nieuwsbrief met
hoogtepunten en ontwikkelingen
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. In te stemmen met de onttrekking van € 5.500 uit de reserve functiewaardering
HR21.
ADVIES VOOR
2. In te stemmen met de onttrekking van € 25.000 uit de reserve rekeningsaldo
BESLUITVORMING
2010 MARB.
3. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2016.
4. De 2e bestuursrapportage 2016 vast te stellen en de begrotingswijziging aan GS
te sturen.

5. Kaderbrief

./.

Het Algemeen Bestuur besluit :
1. In te stemmen met het verwerken van een percentage voor de loonontwikkeling
van 2,25% in de begroting 2018 (en volgende jaren).
2. In te stemmen met het verwerken van een prijsindexcijfer van 0,9% in de
begroting 2018 uitgezonderd de KCV-deelbegroting. (1,1% voor 2019, 1,3% voor
2020 en 1,6% voor 2021)
ADVIES VOOR
BESLUITVORMING 3. In te stemmen met de volgende financiële richtlijnen:
 Het DB biedt een structureel financieel - sluitende meerjarenbegroting
2018-2021 aan.
 De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil
zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de
primitieve begroting mogen worden opgenomen, tenzij dit door het

algemeen bestuur is besloten.
 De begroting dient te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV).
 Een eventueel positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers.
4. In te stemmen met de volgende beleidsmatige richtlijnen:
 Het uitvoeringsprogramma van RWB geeft richting en uitvoering aan de
gestelde ambities uit de strategische agenda. Focus blijft een aandachtspunt.
 In de 2e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over
de realisering van de uitvoeringsagenda en over het O&O-fonds, zodat de
deelnemende gemeenten de voortgang kunnen monitoren.
5. Af te wijken van / nog niet in te stemmen met de volgende beleidsmatige
richtlijnen:
 De uitkomst van het proces doorontwikkeling RWB (accent op ruimtelijk
economisch domein, lobby, pr en branding) dienen een vertaalslag te krijgen
in de organisatie van de RWB en in haar samenwerking met partner in de
regio.
 De gevolgen voor de ambtelijke organisatie in beeld te brengen die de
doorontwikkeling mee zich meebrengt.
 De verantwoording van de prestatieafspraken die gemeenten met Rewin
maken op te nemen in de bestuursrapportages van de RWB.

6. Aanvraag toekenning gereserveerde gelden Regiofonds voor Sectorplan West-Brabant ./.
ADVIES VOOR
BESLUITVORMING

7.

Het algemeen bestuur stemt in met het beschikbaar stellen van € 188.066,- uit het
gereserveerde totaalbedrag van € 200.000,-. Het dagelijks bestuur van het Sectorplan
kan dan de benodigde financiële aanpassingen toepassen.

Rondvraag en sluiting

De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 23 maart bij RWB in Etten-Leur.

