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Onderwerp 

Kaderbrieven Avri, BSR, ODR, UBR en Werkzaak 2024 

 

Beslispunten 

Een positieve zienswijze in te dienen op de kaderbrieven Avri, BSR, ODR, UBR en Werkzaak 2024. 

 

Inleiding 

Eind november 2022 werden de kaderbrieven (of soms kadernota’s genoemd) van de 

gemeenschappelijke regelingen Avri, BSR, ODR, UBR en Werkzaak naar de raden van de deelnemende 

gemeenten verzonden. Met de kaderbrieven informeren de genoemde gemeenschappelijke regelingen 

op hoofdlijnen over de financiële kaders voor de begroting 2024. Daarnaast heeft een aantal 

gemeenschappelijke regelingen ook nieuwe beleidsvoornemens opgenomen in de kaderbrief.  

Hoewel niet wettelijk verplicht, de raad heeft de mogelijkheid een reactie te geven op de kaderbrief. 

Deze reacties worden vervolgens meegenomen en afgewogen bij het opstellen van de 

conceptbegroting 2024.  

 

De kaderbrieven van Avri, BSR, ODR, UBR en Werkzaak geven echter geen aanleiding om een 

inhoudelijke zienswijze in te dienen. Het voorstel is dan ook een positieve zienswijze in te dienen op 

deze kaderbrieven, waarbij wel aandacht wordt gevraagd ons op de hoogte te houden van de 

financiële ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de uitvoering van de begroting 2024. 

 

Alleen aanbiedingsbrieven met een inhoudelijke toelichting zijn als bijlage toegevoegd.  

 

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 conceptbegrotingen 2024 van 
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Avri, Belastingsamenwerking Rivierenland (BSR), Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), 

Uitvoeringsorganisatie Breedbandnetwerk Rivierenland (UBR) en Werkzaak Rivierenland. Een eventuele 

zienswijze wordt door de gemeenschappelijke regeling meegenomen in het opstellen van de 

conceptbegroting, welke voor 15 april 2023 aan de raden wordt aangeboden. 

 

Argumenten 

1.1 Avri, BSR, ODR, UBR en Werkzaak bieden de gemeente de mogelijkheid om een zienswijze op de 

kaderbrief in te dienen 

Eind november 2022 hebben de gemeenschappelijke regelingen de kaderbrief 2024 aangeboden 

aan de gemeenten, waarop zij een zienswijze kunnen indienen vóór 1 maart 2023. 

1.2 De kaderbrieven geven geen aanleiding om een inhoudelijke zienswijze in te dienen 

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

zijn voor het opstellen van de begroting 2024. De kaderbrieven geven geen aanleiding om een 

inhoudelijke zienswijze in te dienen. Om die reden is het beslispunt om een positieve zienswijze in 

te dienen op de kaderbrieven Avri, BSR, ODR, UBR en Werkzaak 2024. 

Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

Financiën 

De opgenomen percentages stijging salariskosten en algemene prijsindexering geven geen aanleiding 

tot het indienen van een inhoudelijke zienswijze. Wel zal in elke brief het verzoek worden gedaan ons 

op de hoogte te houden van de financiële ontwikkelingen om de begroting 2024 te realiseren.  

 

Communicatie en Participatie 

De brieven worden verstuurd naar de gemeenschappelijke regelingen, na instemming van de raad. 

Aangezien de raad pas op 7 maart 2023 een definitief besluit neemt, zullen de concept zienswijzen 

voor 1 maart 2023 worden gedeeld met de mededeling dat de gemeenteraad op 7 maart 2023 een 

definitief besluit neemt. Op dat moment is wel de uitkomst duidelijk van de oordeelsvormende 

vergadering op 14 februari 2023.  

 

Uitvoering/Planning 

Zie communicatie en participatie. 

 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Risicoparagraaf 

Er zijn geen risico’s.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de secretaris,    de burgemeester, 

Philip Bosman    Servaas Stoop 



  

7 maart 2023  

Kenmerk GZDGWB812487/812506  

Pagina 3 van 3  

 

 

  

Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 januari 2023 nummer, . 

 

besluit: 

 
Een positieve zienswijze in te dienen op de kaderbrieven Avri, BSR, ODR, UBR en Werkzaak 2024. 
 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 7 maart 2023, nummer 2023-014, 

 

de griffier,                                    de voorzitter, 

Hans van der Graaff   Servaas Stoop 
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