Aan de
gemeenteraad van de gemeente West Betuwe
Postbus 112
4190 CC GELDERMALSEN

Culemborg, 4 mei 2021

Betreft: Concept begroting 2022-2025 voor zienswijze

Geachte gemeenteraad,

Graag bieden wij u de concept Begroting 2022-2025 van Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
(GR BWB) aan voor een zienswijze van uw raad. De concept begroting sluit aan op de kaders uit de
Kaderbrief 2022 die u eerder ter kennisname is toegezonden.
BWB verzorgt de bedrijfsvoering voor de drie samenwerkende gemeenten Culemborg, Tiel en West
Betuwe. Onze missie is om de gemeenten succesvol te laten zijn in hun taakuitvoering en daarbij
kosten te besparen, kwaliteit te verhogen, kwetsbaarheid te verminderen en medewerkers kansen te
bieden zich te ontwikkelen.
In het lopende jaar 2021 staat versterking van de financiële processen centraal en zetten wij stappen
om informatiemanagement en ICT te versterken, ondanks dat ook onze organisatie fors te lijden
heeft onder de coronabeperkingen.
In 2022 staan stabiliteit en doorontwikkeling in kennis, kunde en vaardigheden centraal en zetten wij
weer een stap in verdere professionalisering: Het (ICT) projectenportfolio is voor het eerst integraal
opgenomen in de Kaderbrief en de concept begroting. Daardoor wordt het inzicht en de grip
verbeterd. In de financiële paragrafen staan de verschillende financiële ontwikkelingen helder en
traceerbaar weergegeven, zodat voor de gemeenten beter inzichtelijk is wat er gebeurt, waarom, wie
dat besloten heeft en wat daar het financiële effect van is.

Het financiële perspectief ingaande 2022 is vanuit soberheid en doelmatigheid ingezet, mede gelet
op het financiële perspectief van de gemeenten dat onder druk staat. Naast noodzakelijke loon- en
prijsontwikkelingen, zijn alleen financiële consequenties van eerdere bestuursbesluiten ingerekend.
Er is een zeer beperkte intensivering ingerekend om de ondersteuning op personeelszaken iets te
versterken, de financiële administratie beter te borgen en vakopleidingen te kunnen garanderen.
De ICT-projecten voor 2022 zijn met de kennis van nu geraamd en ambtelijk getoetst door de
gemeenten. Na de zomer vindt in overleg met de gemeenten en het bestuur een actualisatieslag
plaats. Voor nu zijn alleen de minimaal noodzakelijke en ‘zekere’ projecten geraamd en indicatief
financieel verwerkt.
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Bijlage: Ontwerp programmabegroting 2022 – 2025

