Raadsinformatiebrief

Datum

10 mei 2022

Zaaknummer
Portefeuille

2064908
Werk, jeugd en cultuur

Onderwerp

Jaarverslag 0221, Jaarrekening 2021 en Ontwerpbegroting 2023 van het Brabants Historisch

M.H.B. Roozendaal
Informatiecentrum (BHIC)

Behandeling in commissie
Niet van toepassing
Kennisnemen van:
Jaarverslag 2021, Jaarrekening 2021 en Ontwerpbegroting 2023 van het Brabants Historisch
Informatie Centrum (BHIC).
Aanleiding
Het BHIC is een gemeenschappelijke regeling. Het BHIC heeft haar jaarverslag 2021, de
jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 opgesteld en wil deze stukken vaststellen. Het
bestuur van het BHIC stelt de deelnemende gemeenten en waterschappen in de gelegenheid hun
zienswijze over de Ontwerpbegroting kenbaar te maken.
De gemeenteraad is door de Raadsinformatiebrief van 11 januari 2022 geïnformeerd over de
kadernota waarin aangegeven is dat de bijdrage per inwoner afhankelijk van de hoogte van
aanspraak op de reserves van het BHIC vanaf 2024 geleidelijk wordt verhoogt. De begroting 2023
(en meerjarenbegroting 2024-2026) is een uitwerking van deze Kadernota.
De bijdrage per inwoner wordt in 2024 verhoogd met € 0,25 oplopend met 20 cent per jaar naar
uiteindelijk € 0,85 per inwoner vanaf 2027. (Aanzienlijk lager dan de € 1,10 per inwoner waarover
de afgelopen jaren steeds is gesproken.)
Kernboodschap
Kennis te nemen van het Jaarverslag 2021 en de Jaarrekening 2021 van het BHIC. Geen op- of
aanmerkingen te maken op de Ontwerpbegroting 2023 van het BHIC.
Communicatie
BHIC informeren dat er geen gebruik wordt gemaakt om een zienswijze in te dienen over de
Ontwerpbegroting 2023.
Participatie
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Nu het BHIC het onderhoud van de Citadel in eigen beheer heeft gekregen, zal duurzaamheid
zeker een onderdeel hiervan uit gaan maken.
Financiën
De bijdrage aan het BHIC is gebaseerd op het inwonertal. De bijdrage in 2023 resulteert in een
bedrag voor Meierijstad van € 305.400,-- in 2023 oplopend naar € 355.100 in 2026.
Bij de uitgangspunten begroting 2023 van de gemeente Meierijstad is de raming aangepast op
basis van de begroting 2023 BHIC.

Planning
Er wordt geen gebruik gemaakt van een informatiebijeenkomst

Bijlage(n)
• Ontwerpbegroting 2023
• Jaarverslag 2021
• Jaarrekening 2021
Ter inzage documenten
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