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Onderwerp 
Jaarstukken 2018 en Kaderbrief 2020 Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB)

Kennisnemen van
De jaarstukken 2018 en Kaderbrief 2020 van BWB

Inleiding
Op 17 april heeft het bestuur van BWB de Jaarstukken 2018 en de Kaderbrief 2020 
vastgesteld en naar de deelnemende gemeenten gestuurd.

Kernboodschap
Volgens de Gemeenschappelijke Regeling geldt voor deze stukken geen 
zienswijzeprocedure. We nemen deze daarom voor kennisgeving aan.

Consequenties
De jaarstukken 2018 komen uit op een overschot van € 410.000. In de 
voortgangsrapportage 2018 van BWB is de begroting aangepast op basis van een 
verwacht tekort van € 909.500, het aandeel van Geldermalsen hierin was € 197.401, dit 
is in de bloesemrapportage respectievelijk de oogstrapportage 2018 van Geldermalsen 
verwerkt. In de aanbiedingsbrief van BWB wordt op hoofdlijnen ingegaan op de oorzaken 
van het overschot, de jaarstukken zelf bevatten een verklaring per programma. Het 
bestuur van BWB heeft op 17 april 2019 de jaarstukken 2018 vastgesteld en besloten om 
het voordelige resultaat te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve 
organisatieontwikkeling waaruit de kosten voor het organisatieplan 2019 gedekt kunnen 
worden.

In de kaderbrief 2020 wordt een aantal aanpassingen aangekondigd met financiële 
gevolgen, waarvan de belangrijkste de structurele lasten van invlechting medewerkers 
voormalig Neerijnen en Lingewaal in de begroting van BWB. Hierover is nog geen 
volledige overeenstemming met BWB. Daarnaast zijn er de reguliere loon- en 
prijsstijgingen,  aanpassen budget voor Arbo en incidentele loonkosten en de kosten van 
het generatiepact. Het financieel effect voor West Betuwe wordt nader uitgewerkt in het 
voorstel over de begroting 2020 van BWB. Inmiddels heeft BWB een raadsinformatiebrief 



2 mei 2019

Kenmerk 

Pagina 2 van 2

gestuurd over de doorontwikkeling van BWB. De in deze brief genoemde mogelijke 
financiële effecten zijn nog niet in de kadernota opgenomen. Op 15 mei is er een 
bijeenkomst voor alle raadsleden van de deelnemende gemeenten aan BWB.

Financiën
Het financieel effect voor West Betuwe wordt nader uitgewerkt in het voorstel over de 
begroting 2020 van BWB.

Communicatie
De communicatie over de kaderbrief en het doorontwikkelplan wordt op 15 mei verzorgd 
door BWB.

Vervolg
Inmiddels hebben wij ook de begroting 2020 van BWB ontvangen voor de 
zienswijzeprocedure. Deze begroting bieden wij u met een separaat raadsvoorstel aan.

Bijlage(n)
Aanbiedingsbrief BWB jaarstukken
Jaarstukken 2018 BWB
Controleverklaring bij de jaarstukken 2018
Aanbiedingsbrief BWB kaderbrief 2020
Kaderbrief 2020 BWB

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
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