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Motie ingevolge artikel 33 van het Reglement van
orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel

Onderwerp: Jaarrekening en jaarverslag over het boekjaar 2021 en de concept
begroting 2023 van de onderscheidende gemeenschappelijke regelingen in relatie tot
de voorjaarsnota 2022 gemeente Boekel.
De raad van de gemeente Boekel in vergadering bijeen dd. 23 juni 2022
Constaterende dat
Bij de behandeling van de raadsvoorstellen inzake jaarverslag, jaarrekening 2021 en
de (ontwerp)(concept)begroting 2023 van de hierna genoemde gemeenschappelijke
regelingen door de gemeenteraad van de gemeente Boekel is vastgesteld dat de
positief behaalde jaarresultaten over het boekjaar 2021 worden toegevoegd aan de
reeds ruim toegerekende reserves van de hieronder genoemde gemeenschappelijke
regelingen.
1. Belasting Samenwerking Oost-Brabant: jaarrekening 202, ontwerp 1e
begrotingswijziging 2022, ontwerpbegroting 2023
2. Jaarrekening 2021, jaarverslag 2021, kadernota 2023 en ontwerpbegroting
2023 Brabants Historische Informatie Centrum
3. Jaarstukken 2021, begroting 2023 en wijziging gemeenschappelijke regeling
Regionale Ambulance Voorziening Brabant.
4. Begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Hart voor Brabant
5. Jaarrekening 2021 en begroting 2023 Regiotaxi – Gemeenschappelijke
Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
6. Jaarrekening 2021 en programmabegroting 2023 van de gemeenschappelijke
regeling Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)
Overwegende dat
- Bij nagenoeg alle gemeenschappelijke regelingen ruime reserves bestaan die
jaarlijks verder groeien en zodoende zorgen voor doodkapitaal wat in feite
gemeenschapsgelden zijn..
- In de programma-, ontwerp-, of begrotingen 2023 aan ons aangeboden
gesteld wordt dat indexering nodig is met hieraan gekoppeld een verdere
verhoging van de bijdrage per inwoner.
- Deze voorstellen direct van invloed zijn op de voorjaarsnota 2022 van de
gemeente Boekel
roept het college op
- Namens de gemeenteraad van de gemeente Boekel een duidelijk en helder
geformuleerde oproep te doen aan alle aangesloten gemeenten, voor
begrotingsjaar 2023 kritisch mee te denken over te stellen grenzen aan
reservevorming bij GR’s, dit tijdig bespreekbaar maken en te besluiten binnen
de DB en AB’s van bovengenoemde GR’s.

en gaat over tot de orde van de dag.
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