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Besluitvormend

Bijlagen:
De begrotingen van de navolgende Gemeenschappelijke Regelingen (Verbonden Partijen)
1. Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV)
Regio West-Brabant
Nazorg gesloten stortplaatsen
Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD)
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
West Brabants Archief
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Leerplicht- en regionale meld- en coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten
Werkvoorzieningsschap West-Noord-Brabant
I 0. Belastingsamenwerking West-Brabant
11. Werkplein Hart van West-Brabant
12. lCï samenwerking West-Brabant-West
13. Havenbedrijf Moerdijk

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gevraagd raadsbesluit
De zienswijzen van de Gemeenschappelijke Regelingen (Verbonden Partijen) overeenkomstig
hetgeen in de gewaarmerkte bijlage bij het raadsbesluit is gevoegd, vaststellen.
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leder jaar dienen de Gemeenschappelijke Regelingen hun conceptbegrotingen in voor het jaar
daaropvolgend. De deelnemende gemeenteraden krijgen op grond van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen de gelegenheid om hierop eventuele zienswijzen in te dienen. Rekening houdend met de
door de deelnemende gemeenten ingediende zienswijzen, stelt het bestuur van de
Gemeenschappelijke Regelingen hun definitieve begroting vast.

lnleiding: reden van het voorstel
Aanleidinq
De Gemeenschappelijke Regelingen waar de gemeente Moerdijk aan deelneemt sturen voor 1 april
van ieder jaar hun conceptbegrotingen ter beoordeling in. De gemeenteraden krijgen als dan de
gelegenheid om hierop zienswijzen in te dienen.
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Belanq
ln deze begrotingen worden de financiële vertalingen van alle activiteiten van een
Gemeenschappelijke Regeling opgenomen. Met het al of niet uitbrengen van een zienswijzen kan de
gemeenteraad aangeven of zij akkoord hiermee kan gaan of wensen en bedenkingen hierover
aangeven.

Centrale vraaq

ls het wenselijk dan wel noodzakelijk dat zienswijzen, op basis van de ingediende
conceptbegrotingen, door de gemeenteraad van Moerdijk worden ingediend?

Beoogd maatschappelijk resultaat
De belangen die door de diverse voornoemde Gemeenschappelijk Regelingen voor en namens de
gemeente Moerdijk worden behartigd, kunnen niet zelfstandig door de gemeente zelf worden
uitgevoerd. Samen met andere gemeenten is hiervoor een Gemeenschappelijke Regeling ingesteld

Kaders

-

De Wet Gemeenschappelijke Regeling

De Nota Verbonden Partijen regio West-Brabant

Argumenten
Pro

lndien u zienswijzen kenbaar maakt kan bij de definitieve vaststelling van de begrotingen van de
Gemeenschappelijke Regelingen hier rekening mee gehouden worden

Contra
lndien geen zienswijzen worden ingediend wordt akkoord gegaan met de conceptbegrotingen
Alternatieven
Niet van toepassing

Maatsc happelijk

d

raagvla k

Niet van toepassing

Financiële consequenties
Dekking
De uitgaven voor Gemeenschappelijke Regelingen zijn voor gemeenten verplichte uitgaven. Zodra de
definitieve begrotingen door de Algemeen Besturen zijn vastgesteld zal de gemeente de daaraan
verbonden financiële gevolgen in de begroting moeten opnemen.
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Subsidieverwervinq
Niet van toepassing

Gommunicatie
Op de gebruikelijke wijze wordt over dit voorstel gecommuniceerd

Overige aandachtspunten
Risico's,
Niet van toepassing

Planninq
De begrotingen van de Gemeenschappelijke Regelingen moeten voor
goedkeuring worden toegezonden naar de Provincie.

1

juli van ieder jaar ter

Evaluatie,
Niet van toepassing

Duurzaamheid en
Niet van toepassing

lnkooo
Niet van toepassing

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via
telefoonnummer 0168-373428 of via
Zevenbergen, 4 juni 2020
onde

'en
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RAADSBESLUIT
Raadsverqaderinq van 18 iuni2020

De raad van de gemeente Moerdijk,
gezien het voorstel van de griffier van de gemeente Moerdijk d.d. 4 juni 2020
overweqende dat:
De Gemeenschappelijke Regelingen waarin de gemeente Moerdijk participeert, jaarlijks een
begroting voor 1 april moeten indienen;
De gemeenteraad de gelegenheid krijgt om over de begrotingen al dan niet zienswijzen in te
dienen;
De Gemeenschappelijke Regelingen, gelezen de ontvangen zienswijzen, de definitieve begroting
insturen aan het Provinciaal Bestuur;

-

qelet op:

-

De Wet Gemeenschappelijke Regeling

De nota Verbonden Partijen West-Brabant

BESLUIT
De zienswijzen van de Gemeenschappelijke Regelingen, waarin de gemeente Moerdijk participeert,
vaststellen overeenkomstig hetgeen in de gewaarmerkte bijlage, behorende bij dit raadsvoorstel, is
vermeld.

Vastgesteld in
de griffier
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