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Samenvatting:
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de kadernota 2018 aangeboden aan de
deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid
om een zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. Naar aanleiding van
eventueel ingekomen zienswijze van de verschillende deelnemers, wordt de begroting 2018 door
het BHIC opgesteld. Ook deze begroting zal aan de deelnemers worden aangeboden.
Voorgesteld besluit:
In te stemmen met de voorliggende Kadernota 2018 van het Brabants Historisch Informatie
Centrum en afzien van het indienen van een zienswijze.
Inleiding/probleemstelling:
Het BHIC heeft de Kadernota 2018 aangeboden aan de deelnemende gemeenten,
waterschappen en Rijk. De kadernota is de voorloper van de begroting en geeft deelnemers de
mogelijkheid -om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen- een zienswijze
kenbaar te maken ten aanzien van voorgenomen koers en ontwikkelingen in de kadernota. De
"ruimte" die de gemeenteraad heeft ten aanzien van de financiële huishouding van het BHIC is
echter uiterst beperkt. Dit vanwege de aard van de gemeenschappelijke regeling tussen 14
gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk.
Eventuele zienswijzen worden betrokken bij de vaststelling van de Kadernota 2018 door het
Algemeen Bestuur van het BHIC. De kadernota vormt de basis bij de voorbereiding van de
begroting van 2018. Deze begroting zal eveneens als concept worden 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 2018 van de Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch
Informatie Centrum.
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Keuzemogelijkheden:
Het concept van de Kadernota geeft de gelegenheid te reageren op de voorgenomen koers en
ontwikkelingen van het BHIC.
Argumenten:
In de periode 2009-2014 zijn de budgetten niet geïndexeerd. Vanaf 2015 worden budgetten weer
geïndexeerd conform vigerende regelgeving. Bij deze methodiek wordt bij het opstellen van de
begroting steeds uitgegaan van een voorlopige indexeringspercentage. Het verschil met het
definitieve Rijks-indexeringspercentage wordt steeds in de eerst volgende begroting verwerkt. Op
deze wijze wordt het uiteindelijke indexeringspercentage voor alle deelnemers gelijk.
Conform deze methodiek wordt voor de begroting 2018 geen indexering van 2,25% gehanteerd,
maar een indexering van 1,75%: het definitieve indexeringspercentage van 2016 is onlangs
vastgesteld op 1%; eerder was in de begroting van 2016 uitgegaan van een voorlopige indexering
van 1,5%. De 0,5% die te veel in rekening is gebracht, wordt in 2018 in mindering gebracht en
daarmee komt de indexering op 1,75%.
In de Kadernota 2018 van het BHIC zijn geen nieuwe ontwikkelingen of nieuw beleid voorzien die
gevolgen voor de begroting hebben.
Financiële gevolgen en dekking:
In de gemeentebegroting van 2017 is voor de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling BHIC
een raming opgenomen van € 33.000. In het concept van de Kadernota 2018 van het BHIC wordt
de bijdrage van de gemeente Boekel geraamd op € 33.600. De extra bijdrage van € 600 wordt
verwerkt in de voorjaarsnota 2017.
Risico’s:
N.v.t.
Communicatie:
N.v.t.
Uitvoering en evaluatie:
Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling BHIC 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:
In te stemmen met de voorliggende Kadernota 2018 van het Brabants Historisch Informatie
Centrum en afzien van het indienen van een zienswijze.
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