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Samenvatting
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met andere gemeenten. Van de
gemeenschappelijke regelingen wordt gevraagd hun kadernota 2017 tijdig in te dienen zodat uw
raad in de gelegenheid wordt gesteld om te reageren op de te hanteren uitgangspunten voor de
begroting 2017 van deze gemeenschappelijke regelingen. Met dit voorstel leggen wij u de
kadernota 2017 van de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatiecentrum
(BHIC) voor.

Voorgesteld besluit :
Instemmen met de Kadernota 2017 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.
In december is de nieuwe gemeenschappelijke regeling BHIC behandeld. Op dit moment is de
nieuwe regeling nog niet van kracht, de wijziging moet nog behandeld worden in de 2e en 1e
kamer.
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 kadernota is de voorloper van de begroting en geeft deelnemers de gelegenheid in een
vroegtijdig stadium te reageren op de voorgenomen koers en ontwikkelingen. Deze reactie wordt
betrokken bij de vaststelling van de kadernota door het Algemeen Bestuur (AB), die de basis is bij
de voorbereiding van de begroting. Deze begroting wordt evenals de kadernota voor vaststelling
door het AB als concept voorgelegd aan de deelnemers met het verzoek een zienswijze kenbaar
te maken.

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 2017 van de Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch
Informatie Centrum.
Keuzemogelijkheden:
Het concept van de Kadernota geeft de gelegenheid te reageren op de voorgenomen koers en
ontwikkelingen.
Argumenten:
In de Kadernota 2017 van het BHIC zijn geen nieuwe ontwikkelingen of nieuw beleid voorzien. In
de bijdragen van de deelnemers is een indexering meegenomen en is de voorgenomen
bezuiniging van 9% doorgevoerd.
Financiële gevolgen en dekking:
In de gemeentebegroting en de meerjarenbegroting 2016-2019 is voor de bijdrage in de
gemeenschappelijke regeling BHIC een raming opgenomen van € 32.600. In het concept van de
Kadernota 2017 van het BHIC wordt de bijdrage van de gemeente Boekel geraamd op € 33.000.
De extra bijdrage van € 400 wordt verwerkt in de voorjaarsnota 2016.
Risico’s:
Nvt
Communicatie:
Nvt

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.
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