Voorstel
Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
Kadernota 2023

Datum
21 januari 2022

Inleiding
Voor u ligt de kadernota 2023. In deze nota treft u op hoofdlijnen de ontwikkelingen aan die de
BWB in 2023 en verder op zich af ziet komen. Ook geeft de nota aan welke beleidsmatige en
financiële kaders de BWB zal hanteren bij het opstellen van de begroting 2023.

Toelichting
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen moet de BWB voor 1 augustus de begroting
van het daaropvolgende jaar verzenden aan de toezichthouder. Tevens moet het dagelijks bestuur
voor 15 april van het jaar voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële
en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende en het
algemeen bestuur van het waterschap zenden. In regionaal verband geldt de Nota Verbonden
Partijen. Hierin is afgesproken dat de verbonden partijen, waaronder de BWB, hun kadernota voor
1 februari toezenden aan de deelnemers.
De kadernota heeft als doel richting te geven aan de inhoud van de op te stellen
programmabegroting 2023 en meerjarenbegroting 2024-2026. Met de kadernota kunnen
deelnemers inhoud geven aan hun kaderstellende rol richting de BWB. In deze kadernota zijn de
ontwikkelingen genoemd waar de BWB mee te maken krijgt. Tevens zijn de algemene en financieel
technische uitgangspunten vastgelegd die gehanteerd worden bij het opstellen van de begroting
2023 en het meerjarenperspectief 2024-2026.
Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. De Kadernota 2023 vast te stellen.

Besluit
Van
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
Kadernota 2023

Datum
21-01-2022

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant;
gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
besluit:
1. De Kadernota 2023 vast te stellen.

Aldus vastgesteld op 21 januari 2022.
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,

de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots

