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Geachte leden van de raad,

Algemeen
De regio Zuidoost-Brabant telt 21 gemeenten. Deze gemeenten nemen deel aan diverse
Gemeenschappelijke Regelingen. Aan vier Gemeenschappelijke Regelingen nemen alle 21
gemeenten deel, namelijk Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, GGD Brabant-Zuidoost,
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en Metropoolregio Eindhoven.

I n itiatief

ha

rmon isatie

De Kring van gemeentesecretarissen heeft het initiatief genomen met elkaar kaders af te
spreken en daardoor eenduidiger regie te voeren op de vier Gemeenschappelijke
Regelingen. Dit zorgt er ook voor dat het gesprek met de Gemeenschappelijke
Regelingen vooral over de inhoud kan gaan en niet beperkt blijft tot financiële aspecten.
Ook de Gemeenschappelijke Regelingen onderschrijven de wens tot harmonisatie.
Op B december 2015 is een bestuursopdracht gegeven en hebben de vier regelingen
besloten een werkgroep van controllers op te richten, Dit heeft geleid tot twee
uitwerkingen van voornemens c.q. de beleidsnotities Kaders P&C-documenten deel 1 en
2, Deel 1 is eind 2016 vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de vier organisaties en
ter informatie aan u toegestuurd, Deel 2 is eind 2017/begin 2018 vastgesteld en is ter
informatie bij deze Raadsinformatiebrief gevoegd.

s h a rmo n i satie
De beleidsnotitie Kaders P&C-documenten, deel 1 richtte zich vooral op harmonisering
van indexeringsuitgangspunten en bestuurlijke planning. Met de Kadernota 2018 zijn
deze afspraken ingegaan. Zowel op raads-, college- als ambtelijk niveau is positief
gereageerd op dit initiatief. Vanaf het najaar van 2016 is gewerkt aan het 2u deel. Dit
heeft geleid tot de harmonisatie van de volgende beleidsnota's en verordeningen, die op
1 januari 2018 van kracht zijn geworden:
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- Treasurystatuut
- Financiële Verordening
- Controleverordening
- Beleidsregels reserves en voorzieningen
- Notitie Algemene Reserve en
- Model met informatie voor de paragraaf Verbonden partijen van de jaarrekening van de
gemeenten

Voordelen en aandachtspunten
Vaststelling en uitvoering van deze tweede beleidsnotitie levert voordelen op:
/ Verordeningen en nota's zijn waar mogelijk hetzelfde, De focus kan zich richten
op de inhoud. Op dit moment worden gemeenteraden geconfronteerd met
verschillende uitkomsten door verschil in beleid voor dezelfde onderwerpen. Met
een systeemachtige aanpak met basisuitgangspunten is de werkwijze rondom
bijvoorbeeld reserves en accountantscontrole gelijk voor de vier
, ,,./i Gèmeen'dönäÞpênfre Regelingen. gemaakt
over de hoogte van de Algemene
Er wordt een duidelijke afspraak
Reserve. Hierdoor is discussie over het aanhouden van reserves bij de vier
Gemeenschappelijke Regelingen niet meer nodig.
Wel is er een aantal aandachtspunten:
/ Vaststellen van deze beleidsnotitie houdt niet per definitie in dat er geen
verschillen meer
zijn tussen de Gemeenschappelijke Regelingen. Er zal aandacht moeten blijven
voor de eigenheid van de vier regelingen.
./ Deze beleidsnotitie vraagt van de Gemeenschappelijke Regelingen aanpassingen
in hun verordeningen en nota's, Wijziging heeft plaatsgevonden per 1 januari
2018.
Hiermee is de bestuursopdracht afgerond. De controllers van de vier regionale
Gemeenschappelijke Regelingen blijven periodiek bij elkaar komen om de ontwikkelingen
binnen deze organisaties zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.
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