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Onderwerp 

Kaderbrief Regio Rivierenland 2023 

 

Beslispunten 

1. Geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief Regio Rivierenland 2023. 

 

Inleiding 

Op 29 november 2021 werd de kaderbrief 2023 naar de raden van de deelnemende gemeenten aan 

gemeenschappelijke regeling van Regio Rivierenland verzonden. Middels de kaderbrief 2023 

informeert Regio Rivierenland de raden op hoofdlijnen over de financiële kaders voor de begroting 

2023. Nieuwe beleidskaders worden afzonderlijk ter besluitvorming voorgelegd.  

 

In de kaderbrief zijn twee nieuwe toelichtingen toegevoegd ten opzichte van de kaderbrief 2022, 

namelijk de nieuwe Wet inburgering en Wet open overheid. Voor de nieuwe Wet inburgering is het 

initiatief genomen om een deel van de taken regionaal te organiseren. Na het doorlopen van de 

voorbereiding zullen de financiën worden opgenomen in de begroting. De Wet open overheid moet er 

voor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, te ontsluiten en te archiveren is. 

Vanuit het gemeentefonds zullen hiervoor de benodigde financiën beschikbaar komen, ook voor 

gemeenschappelijke regelingen. Dit vraagt om nader overleg op het moment dat dit duidelijk is. 

 

Samenvatting 

N.v.t. 

 

Besluitgeschiedenis 

N.v.t. 

 

Beoogd effect 

Met de kaderbrief is de raad beter in staat de kaderstellende functie uit te oefenen. Middels de 

zienswijze wordt de raad in staat gesteld om invloed uit te oefenen op de conceptbegroting 2023 van 

Regio Rivierenland. Deze zienswijze wordt door Regio Rivierenland meegenomen in het opstellen van de 

conceptbegroting, welke voor 1 april 2022 aan de raden wordt aangeboden. 
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Argumenten 

1.1 Regio Rivierenland biedt de gemeente de mogelijkheid om een zienswijze op de kaderbrief in te 

dienen 

Op 29 november 2021 heeft Regio Rivierenland de kaderbrief 2023 aangeboden aan de 

gemeenten, waarop zij een zienswijze kunnen indienen voor 1 maart 2022. 

1.2 De kaderbrief geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen 

In de kaderbrief worden meerdere ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die van belang 

zijn voor het opstellen van de begroting 2023. De kaderbrief geeft geen aanleiding om een 

zienswijze in te dienen. Om die reden is het beslispunt om in te stemmen met de kaderbrief en 

geen zienswijze in te dienen. 

Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

Financiën 

Naast de eerder genoemde ontwikkelingen van de Wet inburgering en Wet open overheid zijn de 

volgende algemene uitgangspunten opgenomen: 

• De stijging van de salariskosten in de begroting van 2023 wordt geraamd op 2,75%. 

• Er wordt een algemene prijsindexering toegepast van 1,5%. 

 

Deze opgenomen percentages geven geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.  

 

Communicatie 

De brief wordt verstuurd naar Regio Rivierenland, na instemming van de raad. 

 

Uitvoering/Planning 

Regio Rivierenland verzoekt om de reactie vóór 1 maart toe te sturen, zodat Regio Rivierenland de 

mogelijkheid heeft om de informatie te gebruiken bij het opstellen van de conceptbegroting.  

De brief, waarin de raad meedeelt verder geen zienswijze in te dienen, wordt na de raadsbehandeling 

aan Regio Rivierenland verzonden. 

 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Risicoparagraaf 

N.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de loco-secretaris,                    de burgemeester, 

Philip Bosman     Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022, 

 

besluit: 

 
Geen zienswijze in te dienen op de kaderbrief Regio Rivierenland 2023. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 22 februari 2022, nummer 2022/025, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 

 

 


