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Samenvatting
De Kadernota 2016 is de eerste kadernota van de BSOB die het reguliere besluitvormingsproces
zal doorlopen. De kadernota legt het fundament voor de begroting 2016 die later dit jaar wordt
aangeboden. Wat direct opvalt in deze kadernota is het realiseren van de regionale
bezuinigingsopdracht voor gemeenschappelijke regelingen, waarbij de totale bijdrage van de
deelnemers lager is dan t.t.v. het haalbaarheidsonderzoek becijferd. Daarnaast ligt de focus de
komende jaren (2015 & 2016) nog sterk op het uitvoeren van het verbeterplan en daarmee dus op
het op orde krijgen van de bedrijfsvoering. Voorzichtig wordt er naar de toekomst gekeken en de
mogelijkheden die deze kan bieden. Met als uiteindelijke doel een BSOB die in control is en blijft.
Iets waar we allemaal, zowel organisatie als deelnemers, bij gebaat zijn.
Voorgesteld besluit :
In te stemmen met de Kadernota 2016 van de BSOB en géén afzonderlijke zienswijze in te
dienen.
Inleiding/probleemstelling:
Middels een Kadernota maakt een gemeenschappelijke regeling hun beleidsvoornemens en de
uitgangspunten voor de komende begroting kenbaar. Dit geeft de deelnemers een mogelijkheid
om in een vroegtijdig stadium de richting te bepalen die de organisatie uitgaat en de daarbij
behorende financiële kaders.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Sinds 2006 zijn er afspraken gemaakt tussen de gemeenten en de besturen van de
gemeenschappelijke regelingen in Brabant-Noordoost omtrent de procedurele behandeling van
beleidsstukken van gemeenschappelijke regelingen. Voor de BSOB is dit de eerste Kadernota die
wordt opgesteld en het reguliere besluitvormingsproces doorloopt.
Beoogd resultaat:
Een Kadernota die gedragen wordt door alle deelnemers en de BSOB de mogelijkheid biedt om
invulling te geven aan de beleidsvoornemens, de bedrijfsvoering en de daarbij behorende
(meerjaren)begroting 2016.
Keuzemogelijkheden:
Het staat de gemeenteraad vrij om bepaalde uitgangspunten en/of aanvullende (financiële)
kaders aan te dragen. Iets wat gezien de insteek van deze Kadernota 2016 niet voor de hand ligt.
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Argumenten:
De Kadernota 2016 kent eigenlijk drie fundamenten:
1.) De bedrijfsvoering verder op orde brengen door invulling te geven aan het verbeterplan
zoals dat in september 2013 is vastgesteld.
2.) De totale bijdrage van alle deelnemers is voor 2016 en verder € 6.030.000 en wijkt
daarmee niet af van de meerjarenbegroting 2015 (jaarschijf 2016) en komt daarmee net
iets lager uit dan de € 6,1 die in 2009 t.t.v. het haalbaarheidsonderzoek is becijferd.
3.) Verkenning op toetreding van nieuwe deelnemers, met prioriteit voor gemeenten in de
omgeving waar samenwerking en/of samengaan van gemeente aan de orde is.
Financiële gevolgen en dekking:
Met het voldoen aan de regionale bezuinigingsopdracht voor gemeenschappelijke regelingen (5, 8
& 9% in de periode 2015 t/m 2017) en een bijdrage die zowel binnen de kaders van het
haalbaarheidsonderzoek als onze eigen begroting blijft kunnen we niet anders dan concluderen
dat de financiële kaders niet nader bijgeschaafd hoeven te worden.
Risico’s:
Instemmen met de Kadernota 2016 wil niet zeggen wat we tussentijds niet meer kunnen bijsturen.
De Kadernota wordt namelijk verder uitgewerkt in een ontwerpbegroting 2016 die in mei wordt
aangeboden. Wat voor de gemeenteraad opnieuw een mogelijkheid is om bij te sturen mocht dit
nodig zijn.
Communicatie:
Besluit van gemeenteraad wordt gecommuniceerd met de BSOB.
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing.
Voorstel:
In te stemmen met de Kadernota 2016 van de BSOB en géén afzonderlijke zienswijze in te
dienen.
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