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Samenvatting
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Van de
gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun kadernota 2016 tijdig in te dienen zodat uw
raad in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren uitgangspunten voor de
begroting 2016 van deze gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel leggen wij u de
kadernota 2016 van de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatiecentrum
(BHIC) voor.
Voorgesteld besluit :
Instemmen met de Kadernota 2016 van het BHIC.
Inleiding/probleemstelling:
De Regeling Brabants Historisch Centrum (Regeling BHIC) is in meerdere opzichten een regeling
die afwijkt van de gebruikelijke regelingen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Het betreft hier een regeling die getroffen is tussen het Rijk, twee waterschappen en 17
gemeenten, waarbij, anders dan bij de meeste andere gemeenschappelijke regelingen, de
deelnemers niet allen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur. De Regeling BHIC bepaalt
dat het Algemeen bestuur bestaat uit zes leden, waarbij drie leden door de minister van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden benoemd, terwijl de overige drie leden door de
gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen worden benoemd. Op dit moment
bestaat het Algemeen Bestuur uit de leden Baartmans, Van Geel, en Bunt (Rijksleden) en Van de
Ven en Pommer (regioleden, vertegenwoordigers van respectievelijk de Waterschappen en de
gemeenten). Het Algemeen Bestuur vormt tevens het Dagelijks Bestuur.
Het Algemeen Bestuur stelt, onder meer, de begroting voor het Brabants Historisch Informatie
Centrum vast.
Het Brabants Historisch Informatie Centrum kent weliswaar een portefeuillehoudersoverleg, doch
dit overleg heeft geen formele status op grond van de Regeling BHIC. Het
portefeuillehoudersoverleg wordt door het bestuur gezien als een adviesorgaan en klankbord.
Ondanks het feit dat het portefeuillehoudersoverleg in formele zin geen status heeft, wijst de
praktijk uit dat het Algemeen en Dagelijks Bestuur terdege rekening houdt met de wensen van het
portefeuillehoudersoverleg. Het is dus voor de raden van de deelnemende gemeenten en de
besturen van de waterschappen mogelijk om via de portefeuillehouder invloed uit te oefenen op
het beleid van het BHIC.
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De Regeling BHIC bevat tevens financiële bepalingen die voor de deelnemers aan de regeling
bindend zijn. Op grond van de regeling stellen het Rijk, de Waterschappen en de deelnemende
gemeenten de middelen ter beschikking op basis van een goedgekeurde begroting. De bijdragen
van de gemeenten en waterschappen wordt, op grond van de regeling BHIC jaarlijks aangepast in
verband met de ontwikkeling van lonen of prijzen met een percentage dat hiervoor is vastgesteld.
Verder is bepaald dat de minister, de raden van de gemeenten en de algemene besturen van de
waterschappen gezamenlijk kunnen besluiten de te verstrekken bedragen aan het BHIC te
wijzigen in relatie tot de taken van het BHIC.
Door deze, in de regeling BHIC overeengekomen constructie is de financiële invloed van de
deelnemende gemeenten beperkt, maar is het wel mogelijk om met behoud van effectiviteit op
afstand te toetsen en de sturen.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Het wettelijk kader wordt gevormd door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de
Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum
Beoogd resultaat:
Vaststelling van de Kadernota 2016 van de Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch
Informatie Centrum
Keuzemogelijkheden:
De Kadernota 2016 is de voorloper op de begroting 2016. Met deze nota worden de contouren
van de begroting 2016 (en meerjarenbegroting 2016-2019) aan de aangesloten gemeenten en
waterschappen voorgelegd.
Het concept van de Kadernota 2016 geeft raden en colleges al in een vroegtijdig stadium de
gelegenheid te reageren op de beleidsvisie van deze gemeenschappelijke regeling.
Argumenten:
In december 2013 is een brief ontvangen van de coördinerend bestuurder (burgemeester BuijsGlaudemans) over de gevolgen van de septembercirculaire 2013. In de brief wordt gesproken
over een korting van 9% in de periode 2015-2017. Het BHIC constateert dat onverkorte
toepassing van deze korting op een fundamenteel probleem stuit vanwege het bijzondere karakter
van het BHIC. Op grond van de tussen het Rijk, de waterschappen en de gemeenten
overeengekomen regeling kunnen deelnemers niet eenzijdig hun bijdrage verlagen. Nu reeds
gebleken is dat de waterschappen en het Rijk niet voornemens zijn hun bijdrage te verlagen is dit
voor de gemeenten ook niet (eenzijdig) mogelijk.
Het BHIC heeft echter gehoor willen geven aan de wens die bij gemeenten leeft ten aanzien van
de korting. De bijdrage aan de erfgoedlokalen in Oss en Veghel wordt per 1-1-2017 stop gezet.
Verder zal per 1-1-2017 de studiezaal in Grave voor het publiek worden gesloten. Hiermee wordt
vanaf 2017 de opgelegde bezuiniging van 9% (ten opzichte van de begroting 2014) gerealiseerd.
Wel wordt er vanaf 2015 weer gewerkt met een prijsindexering van lonen en prijzen. Voor de
begroting 2016 zal worden uitgegaan van een voorlopig indexcijfer van 1,5%.
Financiële gevolgen en dekking:
In de gemeentebegroting en de meerjarenbegroting 2015-2018 is voor de bijdrage in de
gemeenschappelijke regeling BHIC een raming opgenomen van € 35.200. In het concept van de
Kadernota 2016 van het BHIC wordt de bijdrage van gemeente Boekel geraamd op € 35.700.
De extra bijdrage van € 500 wordt verwerkt in de voorjaarsnota 2015.
Risico’s:
Nvt
Communicatie:
Nvt
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Uitvoering en evaluatie:
Het bestuur van deze regeling kan bij hun uiteindelijke afweging, rekening houden met de inbreng
van de deelnemers. Vervolgens wordt de Kadernota door het Algemeen Bestuur van het BHIC
vastgesteld.
Voorstel:
Instemmen met de Kadernota 2016 van het BHIC
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