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Onderwerp:
voorstel tot het instemmen met de jaarstukken 2017 en programmabegroting 20192022 van GR de Bevelanden
(portefeuille burgemeester Dijksterhuis)

Geachte raad,
Voorstel
Als zienswijze bij het dagelijks bestuur van de GR de Bevelanden in te dienen geen bezwaar
te maken tegen de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019-2022.
Voorgeschiedenis
Van het dagelijks bestuur van de GR de Bevelanden is ontvangen de jaarstukken 2017 en
de programmabegroting 2019-2022. Gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hun
zienswijzen ten aanzien van deze stukken kenbaar te maken voor 21 juni 2018.
Argumenten
In de wet GR is bepaald dat het dagelijks bestuur de jaarstukken en de programmabegroting
voorlegt aan de gemeenteraden, zodat deze voor vaststelling van het algemeen bestuur hun
zienswijzen kenbaar kunnen maken.
Op 7 mei heeft er een gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden plaats gevonden,
waarin een toelichting is gegeven over de jaarstukken 2017 en de programmabegroting
2019-2022.
Jaarstukken 2017
Het jaar 2017 is alweer het derde bedrijfsjaar voor GR de Bevelanden, een jonge organisatie
vol in ontwikkeling. In 2017 zijn concrete stappen gezet voor wat betreft de verdere
ontwikkeling van de organisatie en haar medewerkers. De Missie en Visie van de organisatie
is vastgesteld, organisatiebreed toegelicht en uitgedragen.
De jaarstukken zijn voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring .
Programmabegroting 2019-2022
De alweer vierde begroting van GR de Bevelanden is opgesteld. De gemeenschappelijke
regeling heeft voor wat betreft de ontwikkeling van de organisatie een dynamische periode
achter te rug. Zowel in 2018 als in 2019 zal er verder gewerkt worden aan de
verbetervoorstellen destijds opgesteld in 2017.
Tijdens het samenstellen van de begroting 2019 vond er een formatieonderzoek plaats
binnen afdeling P&O. Het ligt in de lijn der verwachting dat er ook voor die afdeling
verbetervoorstellen zullen voortvloeien uit het onderzoek.
Op het gebied van “informatieveiligheid” zullen de komende jaren aanzienlijke inspanningen
noodzakelijk zijn. Vanuit de afdeling ICT zullen hiertoe nadere voorstellen worden uitgewerkt.
Het is als gemeenschappelijke regeling verplicht om een Voorjaarsnota of Kaderbrief op te
stellen. Voorgesteld wordt om voor GR de Bevelanden met ingang van 2018 een
zogenoemde Kaderbrief op te stellen, waarin de algemene en financiële kaders benoemd
zullen worden die relevant zijn voor ontwerpbegroting. Aan het Dagelijks Bestuur wordt een
Kaderbrief voor het eerst gepresenteerd december 2018.

Financiën
Jaarstukken 2017
De exploitatie van de GR de Bevelanden 2017 sluit af met een positief resultaat na
bestemming van € 444.720. In grote lijnen een uitsplitsing:
Werk, inkomen en zorg
€ 579.000
ICT / informatievoorziening € -199.000
P&O / salarisadministratie € 64.000
Voor de verdere uitvoering van het Plan van Aanpak WIZ is het noodzakelijk om het
resterende budget van € 642.000 beschikbaar te hebben in het jaar 2018. Voorgesteld wordt
om het bedrag van € 642.000 te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve Plan
van Aanpak WIZ. Na storting ontstaat er een tekort van € 197.280.
Voor de gemeente Borsele betekent dit een extra bijdrage van € 38.635. In de jaarrekening
2017 van de gemeente Borsele is al rekening gehouden met dit genoemde bedrag aan
bijdrage.
Programmabegroting 2019-2022
De bijdrage in 2019 stijgt met € 221.310 ten opzichte van de begroting 2018 inclusief de
2e begrotingswijziging.
De stijging van de bijdrage wordt veroorzaakt door:
- Het schrappen van de taakstellende bezuiniging;
- Het verwerken van de VZG-norm, 1,6% index 2019;
- De structurele doorwerking van het Plan van Aanpak WIZ;
- De aanschaf van nieuwe software (besluitvorming heeft plaats gevonden tussen
gemeenten);
- Het volgens afspraak overbrengen van Mens Centraal naar Cluster
Informatievoorziening.
Uitvoering/planning
Na besluitvorming door uw raad zal de zienswijze zo snel mogelijk worden meegedeeld aan
het dagelijks bestuur van de GR de Bevelanden.
Besluit
Bij het dagelijks bestuur van GR de Bevelanden als zienswijze in te dienen:
in te stemmen met de jaarstukken 2017 en de programmabegroting 2019-2022.
Ter inzage liggende stukken
Geen.
Bijlage(n)
Brief jaarrekening gericht aan B&W
Accountantsverslag 2017 BTB
Jaarstukken 2017
Programmabegroting 2019-2022
Brief programmabegroting 2019-2022 gericht aan B&W
Overzicht kosten GR de Bevelanden
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