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Aanleiding:
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Kadernota 2018
aangeboden aan de deelnemende gemeenten en waterschappen van de
gemeenschappelijke regeling. Conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke
regelingen krijgen alle gemeenteraden de mogelijkheid een zienswijze ten aanzien van de
Kadernota kenbaar te maken. Feitelijk is de "ruimte" van de gemeenteraad ten aanzien
van de financiële huishouding van het BHIC slechts beperkt. Dit vanwege de aard van de
gemeenschappelijke regeling tussen 14 gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk.
Toelichting:
De kadernota 2018 van het BHIC vormt een weinig verrassend financieel overzicht. Vanaf
2017 is de jaarlijkse bijdragen conform eerder verzoek van de deelnemende organisaties
met 9 % gekort. De begroting voor 2018 is in de lijn van die van 2017 opgesteld en
bevat een jaarlijkse indexering van budgetten. Sinds 2015 wordt deze indexering weer
toegepast conform vigerende regelgeving en volgens het Rijkspercentage. Voor 2018
betekent dit dat men uitgaat van een indexeringspercentage van 2,25%.
Voor 2016 is de indexeringspercentage van het Rijk vastgesteld op 1,00%, In de
begroting voor 2016 is uitgegaan van een percentage van 1,50%. Dat wil zeggen dat de
deelnemende gemeenten en waterschappen in dat jaar 0,50% te veel hebben betaald.
Om deze reden wordt het voornoemde percentage voor 2018 met 0,50% verlaagd naar
1,75%.
Daarmee komt de bijdrage voor Gemeente Boxmeer in 2018 op € 104.800.
Dat bedrag bestaat uit het in de begroting 2017 vastgestelde 103.000 plus een
indexering van 1,75% (€ 1.800). De compensabele BTW over dit bedrag wordt door de
deelnemers zelf teruggevorderd, en worden dus niet door het BHIC geïnd.
De meerjarenbegroting voor de periode 2019-2021 wordt opgesteld na vaststelling van
de begroting voor 2018, conform de ingezette lijn.
Voorstel
1. Kennis te nemen van de kadernota 2018 van het BHIC.
2. Geen zienswijze indienen.
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